Opsætning af kolonner

Generelt
Generelt

For at få fuldt udbytte af programmet, er det vigtigt at du ved
hvordan du styrer kolonnerne i tabellerne. Nedenfor kan du se
hvordan du:
•

Ændrer kolonnebredde

•

Indsætte kolonner

•

Skjule kolonner

•

Flytter på kolonner

Programmet husker opsætningen af hver tabel. Så de
ændringer du foretager bliver gemt. Dette gælder dog ikke
sorteringsrækkefølge. Den huskes kun så længe dialogen med
tabellen er åben.
Det er muligt at nulstille alle opsætninger eller opsætningen
for den aktuelle tabel, for at få programmets
standardindstilling. (Se sidst i afsnittet).

Juster kolonnebredde
Når der er to rækker i
kolonneoverskrifterne, er
programmets tabeller opdelt
flere sektioner. Kolonnerne i
hver sektion er
sammenhørende.
Juster med mus
Hvis du holder museknappen
nede og trækker i adskillelsen
mellem de to
afsnitsoverskrifter justeres
alle kolonner i afsnittet
forholdsmæssigt.
Hvis du trækker i adskillelsen
mellem kolonneoverskrifterne
justeres kun bredden af den
enkelte kolonne.
Juster automatisk via menu
Hvis du klikker med højre
museknap på linien med
kolonneoverskrifter, så får du
en menu frem, hvor du kan få
kolonnerne justeret
automatisk.
Menuen Tilpas kolonne
bredden justerer automatisk
kolonnebredden for den valgte
kolonne (den du højreklikkede
på). Kolonnebredden justeres
ind efter den bredeste tekst
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Menuen Tilpas kolonne
bredden (alle kolonner)
justerer kolonnebredden for
alle kolonner i tabellen.

Indsæt/skjul kolonner
Hvis du vil tilføje eller fjerne
kolonner til tabellen, skal du
højreklikke et sted i linien
med kolonneoverskrifter.
Herefter skal du vælge
menuen Kolonneopsætning.

Dialogen indeholder en
oversigt over
kolonnesektioner samt de
enkelte kolonner i hver
sektion.
I kolonnen Vis kan du styre
hvilke kolonner der skal vises.
De kolonner der har kryds
vil blive vist. Vil du f.eks. vise
marknavn, skal du krydse af
ud for Marknavn.

Ændre rækkefølge af kolonner
Ved at anvende knapperne
Flyt op eller Flyt ned, kan du
ændre i rækkefølgen af
kolonnerne.
Rækkefølgen kan dog kun
ændres indenfor samme
sektion. Dvs. at en kolonne
ikke kan flyttes fra en sektion
til en anden.
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Rækkefølgende kan også
ændres direkte i tabellen med
træk og slip princippet. (Dog
stadig kun indenfor samme
sektion).
For at flytte en kolonne skal
du holde musen nede på
kolonneoverskriften og trække
kolonnen hen hvor du ønsker
den.
Når du får en firkantmarkering
på det ønskede sted, skal kan
du slippe knappen på musen
og kolonne flyttes nu.

Sortering af data i tabeller
I de fleste tabeller kan du
sortere data efter værdien i
en kolonne. Hvis tabellen kan
sorteres, vil der i den kolonne
der sorteres efter være en lille
pil. Pilens retning angiver om
der sorteres forfra eller
bagfra. I dette tilfældes
sorteres efter markkode i
stigende orden.
Ved at klikke i en
kolonneoverskrift kan du
sortere tabellens data efter
kolonnen. I dette tilfælde
sorteres der nu efter Afgrøde.
Bemærk: Sortering huske kun
så længe dialogen er åben.
Oplysningen gemmes ikke.
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Nulstil opsætning
Hvis du ønsker at komme
tilbage til
standardopsætningen på en
dialog, så højreklik med
musen på en kolonne
overskrift. Herefter
kolonneopsætningsdialogen.
Vælg herefter knappen
Standard. Forlad dialogen
med Ok. Nu vil kolonnerne
følge den standard, som
programmet bliver leveret
med.
Hvis du ønsker at komme
tilbage til
standardopsætningen på en
dialog, så kan du vælge
menuen Administration,
Opsætning, Slet alle
opsætninger.
Bemærk: Har du en dialog
åben skal du forlade den
før det får effekt på den
aktuelle dialog.
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