Hurtigtaster

Følgende er en oversikt over hvilke hurtigtaster (tastekombinasjon) som kan benyttes i
NyDBS.
Hurtigtast

Betydning

Benyttes i funksjon

Ctrl + S

Lagre (save)

På oppdrag og på grunndata

Ctrl + N

Ny forekomst (New)

På startsiden / søkesiden og på grunndata

Ctrl + C

Kopier fra felt (Copy)

Alle tekstfelt

Ctrl + X

Klipp ut (Cut)

Alle (redigerbare) tekstfelt

Ctrl + V

Lime inn i felt (Paste)

Alle tekstfelt

Ctrl + O

Oppfrisk liste over
oppdrag

Startsiden / søkesiden

Ctrl + P

Print

Utskrift fra kommunikasjonsbildet

Tab /
Shift + Tab
Ctrl + Tab /
Ctrl + Shift + Tab

Hoppe fra felt til felt
forover og bakover
Hoppe fra fane til fane
forover eller bakover
Hopper ut av scope på
menylinje/ verktøylinje
og tilbake til hoveddel av
vinduet

Esc

Hopper innenfor gjeldende område (scope)
Funksjoner der det er lagt opp faner
Vinduer som har menylinje og/eller
verktøylinje

Esc

Utfører Avbryt

Vinduer som har Avbryt-knapp

Alt

Setter fokus til/fra
menylinjen

Vinduer som har menylinje

I tillegg kan en benytte Alt tasten i kombinasjon med en bokstav på feltene på søkekriteriene
for oppdrag og på ”filter” feltene på grunndata for å hoppe til et bestemt felt.
Når en trykker på Alt tasten blir de bokstaver som kan benyttes i kombinasjon med Alt tasten
understreket.
I felter som har nedtrekklister (combo box) vil aktuell verdi på listen fremkomme når deler av
den inntastede verdi i feltet stemmer overens med deler av verdien på listen.
I datofelter kan en kun skive inn dagnummer i datoen. Når en trykker Enter tasten eller
trykker Tab tasten vil inneværende måned og år automatisk bli utfylt. Dersom en taster inn
dato på formatet ddmmåå vil datoen automatisk bli formatert til dd.mm.åååå i feltet når en
trykker Enter eller Tab tasten
For felter der en kan åpne opp et søkevindu, kan en skrive inn verdien direkte isteden og når
en trykker på Tab tasten for å gå ut av feltet, vil de tilhørende felter automatisk bli utfylt.
Dette gjelder typisk felter som har en tilknyttet Finn knapp på oppdrag. Eksempel på dette er
når en registrerer verksteds- eller selskapsnummer på et oppdrag.

