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 Side 1 

 

Generelt 

Analyser fra Dansk 
Markdatabase 

Denne manual beskriver hvordan man downloader analyser 
fra Dansk Markdatabase til Næsgaard Markkort. For at få 
adgang til Dansk Markdatabase skal man have adgang til 
modulet Analysedata. Hvis du er i tvivl om du har adgang til 
modulet, er du velkommen til at kontakte DataLogisk.  

 

Login Dansk Markdatabase 

Adgangen til Dansk 
Markdatabase foregår ved at 
vælge menuen Dansk 
Markdatabase i menuen Data i 
øverste venstre hjørne. 

 

I den dialog der kommer frem 
indtastes Brugernavn og 
Password.  

Hvis du ikke har brugernavn 
og adgangskode, skal du 
henvende dig til din 
administrator af Dansk 
Markdatabase.  
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Efter login kommer følgende 
dialog frem, med en liste over 
de kunder/ejendomme der er 
tilgængelige for dit login. 

 

I listen markeres den 
kunde/ejendom du ønsker at 
hente analysedata fra, tryk 
derefter på knappen Vælg for 
at fortsætte. 

 
 

Herefter kommer dialogboks 
som vist til højre frem, og her 
vælges den måde man ønsker 
at gemme data. De forskellige 
muligheder er beskrevet i de 
følgende afsnit. 

 

 
 

Manuel placering. 

Generelt Manuel placering benyttes hvis analysepunkterne ikke 
indeholder en position, og du skal derfor selv placere 
analysepunkterne på et analysekort. 
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Vælg Manuel placering af 
analyser, og tryk på knappen 
OK for at fortsætte. 

 

 
 

Herefter kommer 
skærmbilledet til at se ud som 
vist til højre. For at komme 
videre er det nødvendig først 
at oprette et Analyse kort i 
Job-oversigten. Tryk på 
knappen Job-oversigt. 

 
 

Analysekort oprettes ved at 
trykke på knappen Opret og 
efterfølgende vælges Analyse i 
dropdown boksen. 
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Udfyld dialogen med 
oplysninger om analysekortet 
og tryk herefter OK for at 
oprettet kortet.  

 
 

Tryk herefter på 
Godkend/vælg for at åbne 
jobbet 

 
 

Herefter åbner kortet og du er 
klar til at placere analyserne. 

 

Start med at marker den 
analyse du ønsker at starte 
med og tryk derefter på 
skærmen for at indsætte 
analysen. 

 

Importeret til et nyt job 

Generelt  

 

De valgte analyser importeres til et nyt job, og vil herefter 
blive oprettet i Job-oversigten med mark nr. og dato for 
oprettelsen. 
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Marker Importeret til et nyt 
job og tryk OK 

 
 

I den dialog der kommer frem 
kan man se hvilke analyser 
der er tilgængelig hos den 
valgte kunde. 

 

Det er muligt at udvælge 
analyser ud fra dato ved at 
trykke på knappen med 3 
prikker. 

 

Tryk på knappen 
Godkend/vælg for at begynde 
importen 
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I den dialog der kommer frem 
indtastes oplysninger om hvad 
jobbet indeholder. 

Tryk OK og jobbet bliver 
herefter importeret til Job-
oversigten. 

 

 

 

 
 

Importeret og klippet efter et markkort. 

Generelt  

 

De valgte analyser importeres og klippes ud efter et markkort. 
Funktionen benyttes hvis du allerede har et markkort, og 
prøverne skal gemmes på flere forskellige marker/Job. 
Analysejobbene vil herefter blive oprettet i Job-oversigten 
med mark nr. og dato for oprettelsen. 

Vejledningen forudsætter at der allerede er oprettet og tegnet 
et markkort. 

 

Marker Importeret og klippet 
efter markkort og tryk OK 
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I den dialog der kommer frem 
kan man se hvilke analyser 
der er tilgængelig hos den 
valgte kunde. 

 

Det er muligt at udvælge 
analyser ud fra dato ved at 
trykke på knappen med 3 
prikker. 

 

Tryk på knappen 
Godkend/vælg for at begynde 
importen 

 
 

Vælg det markkort der skal 
klippes efter i drop/down 
boksen. Herefter bliver 
analyserne importeret til Job-
oversigten. 

 

 

 


