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Generelt. Følgende vejledning beskriver hvordan man udarbejder 
BioCover SyreN kort i Næsgaard Markkort. 

Opgaven tager udgangspunkt at Næsgaard Markkort er 
installeret på din PC og klar til brug, og at du som minimum 
har version 13.807 af programmet. 

 
 

Download af logfiler 

For at få adgang til BioCover 
data skal du benytte følgende 
login oplysninger: 

 

Webadresse: 
http://mtec.dnsalias.com:200
0/SyreN/ 

 
 

 

 

 

 
 

 

Vælg det serie nr. hvor du 
ønsker at hente data fra. Et 
serie no. svare til en 
gyllespreder.  

 
 

Vælg herefter den ønskede 
måned. 
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Vælg den ønskede dato 
hvorfra du ønsker at hente 
data fra. 

 

Hold SHIFT nede og klik for at 
hente filen 

 
 

I den dialog der kommer frem 
vælges Gem som. 

 

Gem derefter filen i en mappe 
på din computer.  

 

Bemærk: Måden hvorpå man 
gemmer en fil fra en webside 
afhænger af hvilken 
webbrowser du benytter. 
Denne vejledning er lavet i 
Internet Explorer 9. 

 

 

 

 

Import af logfiler 

Åben Næsgaard Markkort ved 
at trykke på Næsgaard Mark 
ikonet på skrivebordet. 

 
 

Når programmet er startet op 
skal du gå i menuen Data og 
vælg menupunktet Import. 
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Herefter kommer følgende 
menu frem. Udpeg den fil du 
ønsker at indlæse. Filen 
hedder altid noget med CSV til 
efternavn. Tryk derefter på 
knappen Åbn for at 
påbegynde importen. 

 
 

Under importen får du 
følgende valgmuligheder. 

 

Vælg Importeret til et nyt 
job hvis du ikke har et 
markkort at klippe efter og 
først skal tegne et markkort. 

 

Vælg Importeret og klippet 
efter markkort hvis du 
allerede har et markkort du 
ønsker at klippe efter. 

 

I den følgende vejledning 
tages udgangspunkt i at du 
ikke har et markkort at klippe 
efter. Tryk OK for at fortsætte 

 

 

I den dialog der kommer frem 
nu, skal du beskrive hvad 
Jobbet skal hedde. Tryk 
derefter OK for at fortsætte. 
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For at hente Jobbet med 
SyreN-data frem skal du åbne 
Job-oversigten via menuen 
Data -> Job-oversigt. 

Marker det ønskede Job og 
tryk på knappen Vælg for at 
åbne jobbet. 

 

 

 

 

Herefter kommer de ønskede 
data frem på skærmen. 

 

 

 
 

Oprettelse af markkort 

For at fortsætte er det vigtig 
at du får oprettet et markkort. 

Åben Job-oversigt via 
menuen Data i øverste 
venstre hjørne. 

 

Tryk på knappen Opret for at 
oprette et markkort  
 

Vælg markkort i drop/down 
boksen. Og tryk OK 
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Herefter kommer følgende 
dialog frem og dialogen skal 
udfyldes som vist til højre. 

 

 

 
 

Marker det job du lige har 
oprettet og tryk knappen 
Vælg/tilføj til 
eksisterende.  

 

 
 

 

Vælg herefter værktøjet Tegn 
og begynd at indtegne 
markerne. Som vist til højre. 

 

Læs mere om tegning af 
marker i vejledningen 
Tegnefunktion som du finder 
på vores webside. 

  

 

 

 
 

Når alle marker er indtegnet 
skifter du til dit SyreN job i 
den drop/down boks der 
hedder Aktiv job. 
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Åben derefter Job-info ved at 
trykke på ikonet med det 
store I øverst hjørne. 

 

 
 

 

Vælg fanebladet Analyse 
data og tryk på knappen Flet 
analyser via markkort. 

 

 

 
 

I den dialog der kommer frem 
vælges det kort du ønsker at 
klippe efter. Tryk derefter OK 
for at fortsætte. 

 

 

 

 

 
 

Nu er analyse kortene klippet 
efter markkortet og du skal 
åbne Job-oversigten via 
Menuen Data for at hente 
jobbene. 

Marker et job og tryk derefter 
på knappen Godkend/vælg 
for at åbne et kort. 

Det er muligt at åbne flere job 
ved at holde ctrl knappen på 
tastaturet nede, samtidig med 
at du markerer jobbet med 
venstre museknap. 
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Nu er Jobbene klar til at blive 
behandlet.  

Vælg fanebladet Analyser i 
dialogen Jobinfo, som vist til 
højre.  

 

Tryk herefter på knappen 
Kopier opsætning fra. 

 

 
 

Vælg herefter følgende 
indstilling i den dialog der 
kommer frem. 

Type: Standard opsætning. 

Kopier fra: 
BioCover/BioCover. 

 

Og tryk OK for at fortsætte 

 

 
 

 

Svar Ja til at anvende 
indstillingerne på alle Job. 

 

 
 

Svar Ja til at fortsætte 
gridning på alle analyse jobs. 
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Herefter alle Jobbene griddet. 

 

 

For at sætte tekster på skal 
du sætte markering i Aktiv ud 
for PH. 

Åben derefter 
Kortopsætning via menuen 
Indstillinger. 

 
 

Vælg fanebladet Analyse. Og 
sæt indstillingerne som vist til 
højre. 

 

Type: Standard opsætning 

Opsætning: BioCoverPH 

 

Tryk OK for at fortsætte 
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Nu er kortet færdig og klar til 
udskrift.  

 

For at udskrive kortet læs 
venligst vejledningen Udskriv 
på vores webside. 

 
 

 


