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0.1.2 Brugerfladen i Caretaker inkl. Navigator. 

 
Hvert modul i Caretaker er opbygget således, at det åbnes i et selvstændigt vindue. Hvert modul 
har egen farve som angiver, hvilket modul der arbejdes med. Den blå farve angiver f.eks.  Stam-
datamodulet.     
Øverst i modulets hovedvindue er Caretaker-bjælken. Her foretages og aktiveres de funktioner, 
der har betydning i modulet.   
 
Caretaker-bjælken. 

 
 
De enkelte felter:  
 

(1) Lukker modulet Modulet lukkes. 
 

(2) Nulstiller Feltet nulstiller navigatoren, så der startes med tomme felter, 
f.eks. ved en ny søgning.  
 

(3) Opretter ny post Feltet bruges når der skal oprettes en ny enhed, et terræn, en 
bygning, et afsnit, et lokale eller en (bygnings)del. 
Når der skal oprettes en ny post, vælges først på hvilket niveau. 
F.eks. skal en ny bygning oprettes under enhed. 
Der vælges derfor først den relevante enhed. Derefter trykkes 
på dropdown ved ”Bygning” og feltet ”Opret ny post”. Herefter 
er det så muligt for at oprette ny bygning, under den valgte en-
hed.  

(4) Viser data til objekt Feltet viser data på en given enhed, bygning m.v.  
Først vælges den relevante enhed eller bygning, hvor der øn-
skes data. Herefter vælges ”Viser data til objekt”. Hvorefter det 
indtastede data vises. 

(5) Åbner find vinduet Feltet giver mulighed for at fremsøge specifikke informationer i 
stamdata. I vinduet vælges først fanebladet, hvor søgningen øn-
skes udført, og herefter vælges hvilke data der skal fremsøges.   
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Navigatoren 
 
Under Caretaker-bjælken findes Navigatoren. Det er i Caretaker dér, hvor det fastlægges hvilket 
niveau, der ønskes at arbejde med.  
I Stamdata består Navigatoren af 5 niveauer: Enhed, Terræn/Bygning, Afsnit, Lokale og Del. 
 

De enkelte felter: 

 
 

(1) Enhed Enhed angiver en samlet bygningsenhed f.eks. en børnehave, 
skole, ældrecenter m.v. Nummeret foran enhedsnavnet er enhedens 
unikke nr. f.eks. BBR ejendomsnummer, budget-nr. eller lign. 

(2) Terræn/Bygning Terræn/Bygning angiver en opdeling af enheden. Kan være en fortlø-
bende nummerering, bygnings nr. fra BBR, nummer på jordstykket eller 
lign.   

(3) Afsnit Afsnit er det en mulighed for at opdele en bygning yderligere i afsnit, 
hvis dette ønskes. 

(4) Lokale Lokale er en mulighed for at opdele en bygning i lokaler, hvis dette 
ønskes.  

(5) Del Del angiver bygningsdele i en given bygning. Det kan f.eks. være et 
ventilationsanlæg, varmeanlæg, indv. vægge, vinduer m.v.   

 
Caretaker arbejder i forhold til det niveau, der er valgt i Navigatoren. Dvs. skal et bestemt lokale 
bringes i fokus, fordi data til dette lokale ønskes vist. Vælg da først ”Enhed”, dernæst ”Bygning”, 
hvor lokalet befinder sig. Først herefter kan de lokaler, der er i denne bygning vælges.  
 
Navigatoren har også en væsentlig indirekte funktion. Er Navigatoren nulstillet, betyder det at der 
ikke er udvalgt noget, og alt i databasen er tilgængeligt. Find-funktionen respekterer altså, hvad 
der er valgt i Navigatoren. 
Aktiveres ”del”, vil vinduet f.eks. rumme færre søgemuligheder, hvis der allerede er valgt sted i na-
vigatoren.  
Omvendt viser navigatoren også, hvor et bestemt stamdataobjekt hører til. Vises der en lang 
række dele, der er fundet ved hjælp af ”Find” (f.eks. alle ventilationsanlæg på samtlige enheder), 
så kan disse dele høre til forskellige enheder og bygninger. Peges der nu på en af delene i det da-
tavindue (tabular) der rummer disse, så vil navigatoren fortælle hvor delen befinder sig.  
Skal der udvælges én bestemt enhed via navigatoren, blandt mange enheder, kan genvejstasten 
Ctrl Q anvendes. Her kan den ønskede enhed findes på baggrund af enten nummeret, en del af 
navnet eller adressen.  

 


