
Hjælp til Næsgaard Markkort Upload til Næsgaard Online. 

 

 Side 1 

 

Generelt 

Næsgaard Markkort Online Denne manual beskriver hvordan du får uploadet dine mark-
kort til Næsgaard Online. Næsgaard Online er en fælles beteg-
nelse onlineversioner af Næsgaard Mark og Næsgaard Mark-
kort. 

Før du kan gå i gang med at bruge Næsgaard Markkort 
sammen med Næsgaard Online skal du kontakte Data-
logisk.  

 

Opsætning 

Start Næsgaard Markkort via 
Næsgaard Mark, eller hvis du 
benytter DLBR IT starter du 
programmet via ikonet Næs-
gaard Markkort på skrivebor-
det. 

 

 

Hvis det er første gang du 
starter Næsgaard Markkort op 
efter du har fået adgang til 
Næsgaard Online, kommer 
der en guide frem der hjælper 
dig med at uploade dine data 
til Næsgaard Online. Tryk på 
næste for at fortsætte guiden. 
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 Side 2 

 

I den dialog der kommer frem 
skal du vælge den database 
der indeholde dine bedrifter. 
Som standard er der kun en 
database. Hvis der er mere 
end en database skal du køre 
guiden en gang pr. database. 
Kontakt Datalogisk hvis du er 
i tvivl. 

 

Tryk næste for at forsætte 
 

 

Når du ser dialogen til højre er 
overførsel afsluttet, og der 
blev ikke fundet fejl i over-
førslen. 

 

Hvis der blev fundet fejl i 
overførslen kommer der en 
fejlbesked frem på skærmen. 
Se afsnittet Fejlbesked.  

 

 

 

For at komme i gang med at 
arbejde i Næsgaard Markkort 
skal bedriften først vælges. 

Tryk på knappen  for at 
komme til oversigten med 
bedrifter. 

 

Marker den eller de bedrifter 
du ønsker at arbejde med. 

Tryk på knappen Vælg for at 
fortsætte. 

 

Bemærk: For at vælge flere 
bedrifter skal du holde CTRL 
knappen på tastaturet nede, 
samtidig med at du markere 
de bedrifter du ønsker at 
vælge. 
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 Side 3 

 

For at vælge kort skal på 
trykke på knappen Job-over-
sigt for at komme til listen 
med dine kort. 

  

 

 

Vælg det ønskede kort i listen 
og tryk herefter på knappen 
Godkend/Vælg 

  

 

 

Fejlbesked 

Når kortene skal uploades til 
Næsgaard Online bliver kor-
tene i Næsgaard Markkort 
gemt sammen med bedriften i 
Næsgaard Mark, og derfor er 
det vigtig at alle kortene er 
tilknyttet en bedrift i Næs-
gaard Mark. Hvis et kort ikke 
er tilknyttet en bedrift kom-
mer dialogen som vist til højre 
frem.  

Tryk OK for at komme videre 
til dialogen Guide til konver-
tering. 
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 Side 4 

 

I kolonnen Bedrift skal den 
bedrift vælges som det aktu-
elle kort skal tilknyttes.  

Når kortet er tilknyttet en be-
drift bliver linjen hvid og kor-
tet er klar til at uploades til 
Næsgaard Online. 

Når der ikke er flere røde lin-
jer, skal du trykke på knappen 
Næste og programmet be-
gynder at uploade kortene til 
Næsgaard Online. 

  
 

 


