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Udlæs maskiner til HTML 

Der er i systemet mulighed for at udlæse maskiner til HTML under 

Maskinhandel - Periodiske aktiviteter. 

Det benyttes f.eks. til at vise maskiner på en PDA eller i en browser på 

pc’en. 

Udlæsningen danner en HTML-fil, som herefter kan kopieres hen hvor 

den ønskes anvendt. 

Opsætning 

 

Før maskiner kan udlæses til HTML skal der foretages en opsætning 
under Maskinhandel – Opsætning – Modelbase – Modeldatakilde. 

 

I feltet Katalograpportnummer skrives rapportnummeret som passer til 

den ønskede modelkilde. 

Pt. findes kun en rapport der passer til maskinbladet – nemlig rapport 

6038974. 

Under Maskinhandel – Periodiske aktiviteter kan maskiner udlæses til 

HTML. 

HTML-fil kan afvikles i en browser som den er. Men der er lavet et 

typegrafiark, som gør visningen pænere. Dette typegrafiark kan 

downloades med dette link. 

Kopier dette link og indsæt det i din browser (fx explorer). 

http://www.jma.dk/updates/StyleSheets/jma.css 

 

http://www.jma.dk/updates/StyleSheets/jma.css
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Tryk på Save 

 

Vælg en mappe på din pc hvor du vil gemme.  
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Tryk Close. 

Udlæs maskiner til HTML 

 

Udlæsningen findes under Maskinhandel – Periodiske aktiviteter. 

Bestillingsbilledet til rapporten ser således ud: 

 

I bestillingsbilledet skal du i Filsti angive hvor HTML-filen skal dannes.  

Hvis du sætter hak i Åben HTML vil der blive åbnet en browser, når 

udlæsningen er færdig, som viser de udlæste maskiner. 
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I feltet ”Kun egne på lager” kan du vælge, om det er alle maskiner eller 

det kun er maskiner på lager, der bliver udlæst. Det kan være meget 

tidskrævende at udlæse alle maskiner. 

Anvend Jave skal vælges hvis du anvender en browser der understøtter 

Jave. Herved bliver der yderligere 2 faciliteter i HTML-filen. Det er 

muligheden for at vælge Udskriv og vælge at gå Tilbage. 

I Typografiark (CSS) skal du angive sti og filnavn på hvor du evt. gemte 

vores standard typegrafiark. Du kan også undlade at skrive noget. 

Når du trykker OK får du muligvis følgende sikkerhedsadvarsel, som du 

trygt kan have tillid til og vælge Ja. 

 

 

 

 

Når du kører HTML-filen i en browser på din pc eller på din PDA, ser det 

således ud. 
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Hvis der, som på ovenstående billede kommer en gul sikkerhedsadvarsel, 

skal du klikke på den og vælge ”Tillad blokeret indhold”. 

 

Dit valg skal bekræftes på ovenstående billede, hvorefter den gule 

advarsel forsvinder. 
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Herefter kan du klikke med musen og gå dybere i strukturen til du finder 

den ønskede maskine. 
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Når du har valgt en maskine vises ovenstående oplysninger og såfremt du 

i DSM-systemet har indlæst billeder af maskinen, har du mulighed for at 

se disse 
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Billeder lukkes ved tryk på krydset, hvorefter der returneres til maskinen. 
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Her kan du trykke på yderligere oplysninger 
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Vælger du Udskriv vil billedet blive sendt til den printer du vælger 

Vælger du Tilbage, vil du gå et niveau tilbage. 

Vælger du Modelgrupper, vil du gå helt tilbage til det første billede. 


