Opret marker

Opret marker
Opret en eller flere marker

Du kan oprette en mark ad gangen via funktionen Opret
mark eller du kan oprette flere marker på en gang via
funktionen Multiopret marker.
Begge metoder beskrives i dette afsnit.

Kopier marker til næste høstår Hvis du allerede har marker oprettet i programmet, er det
bedre at anvende funktionen Kopier til næste høstår.
Marker oprettes i markplanen.
Denne vælger du via menuen
Markplan, Marker og
Grundoplysninger.
Du kan også anvende ikonet
Markplan.

For at kunne oprette marker,
skal du befinde dig på
hovedfanen Marker og
underfanen
Grundoplysninger

Opret én mark ad gangen
For at oprette en ny mark,
skal du vælge funktionen
Opret mark.
Du kan også anvende
genvejstasten F11.
Sørg for at du står i det
ønskede høstår inden
marken oprettes.

Herved fremkommer en tom
linie under de allerede
oprettede marker.
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Indtast markkode, areal samt
øvrige oplysninger om
marken.

Andre oplysninger

For at indberette alle oplysninger for marken, skal du skifte
mellem de forskellige faneblade i markplanen. F.eks. analyser,
afgrøder osv.

Opret flere marker på en gang
For at oprette flere marker på
en gang, skal du vælge
funktionen Multiopret
Marker.

Herved fremkommer en
dialog, hvor du skal angive fra
og til det marknummer du vil
have oprettet.
Du skal også vælge antal
decimaler i markkode samt
skilletegn.
Vi anbefaler at du følger
programmets forslag med at
anvende bindestreg som
decimal-adskillelsestegn i
markkoden.
Slutteligt skal du angive fra og
til det høstår du ønsker
markerne oprettet.
Herefter vælges Næste.
Der genereres nu en tabel
med marker ud fra de angivne
kriterier.
Du skal nu angive areal for
markerne.
Du kan evt. angive
marknavne. Ligeledes er det
muligt at ændre i markkoden.
Bemærk: Marker med 0 i
areal oprettes ikke.
Herefter skal du trykke Ok og
markerne bliver oprettet.
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Du kan selvfølgelig altid
ændre i markerne i
markplanen, både mht. til
marknr., navn og areal mv.
Markerne er oprettet i
markplanen. Herefter kan du
rette i dem, sådan som
tidligere beskrevet.
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