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0.1.3 Systembjælken i Caretaker desktop 

Nederst i skærmbilledet har Caretaker en systembjælke, herunder en såkaldt mikrohjælp.  
Mikrohjælpen aktiveres ved at placere markøren over ikonet. En kort forklaring til ikonet vil da 

blive vist i bjælken.  

  

(1) Luk Feltet ”Luk” lukker vinduet der arbejdes i.  
 

(2) Print Print bruges til at udskrive sider fra stamdata. 
I dialogboksen der fremkommer vælges, hvor-
til der udskrives, hvilken udskriftstype og hvad 
der skal medtages i udskriftet.   
(Opsætning af printer, udføres under ”Arkiv” 
og ”Printeropsætning”) 

(3) ”Skift til tabular” eller ”Skift til formular” Feltet bruges til at vælge hvilken visningsform, 
der ønskes. Vælges ”Skift til tabular” vises en-
hedsdata på listeform, hvilket giver 
en god oversigtsmulighed over flere enheder 
på en gang. 
Vælges ”Skift til formular” vises enhedsdata på 
en enkelt enhed, hvilket giver en god oversigt 
over data indtastet på den enkelte enhed. 

(4) Dupliker poster Det er muligt at kopier en enhed med alle 
egenskaber, til en ny enhed. Først markeres 
enheden der ønskes kopieret, og derefter væl-
ges ”Dupliker Poster”. Data flyttes nu til 
clipboard.  
Herefter vælges ”Udfører”, og enheden kopie-
res som en ny enhed. Husk at ændre nummer 
og navn på den nye enhed.  

(5) Slet Kan bruges til at f. eks at slette enheden eller 
bygning med alle tilhørende data. Når en en-
hed er slettet, bekræftes med ”Gem” eller 
”Fortryd” 
 

(6) Kodeopslag Kodeopslag” kan anvendes i de felter, hvor der 
er tilknyttet et lille forstørrelsesglas. I de felter 
er der foruddefinerede valgmuligheder som 
kan vælges. Valgmulighederne kan ændres i 
kodelister under biblioteker.  
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(7) Gem Anvendes hver gang der er lavet ændringer i 
stamdata, og ændringer ønskes gemt i databa-
sen.  

(8) Fortryd Anvendes når der er tastet forkerte i stamdata, 
men endnu ikke er trykket ”Gem”.  
Alle data der er indtastet, siden der sidst er 
trykket på ”Gem”, vil fortrydes og ændres til 
det oprindelige.  

(9) Fritekst Fritekst giver mulighed for at indtaste en tekst 
relevant for enheden, men som ikke passer ind 
i de faste felter.   

(10) Areal til objekt Anvendes, når der ønskes et areal tilknyttet til 
en enhed. Ofte anvendes oplysninger fra BBR. 
(Se andre vejledninger vedr. oprettelse af are-
altyper, samt oprettelse af arealer)  

(11) Adresser til objekt Anvendes, når der ønskes adresser, firmaer og 
personer tilknyttet én enhed. Firmaer skal op-
rettes i adressekartoteket, inden de kan til-
knyttes.   

(12) Dokumenter til objekt Giver mulighed for at tilknytte en dokumentfil 
til en enhed. Under oprettelsen laves et link til 
dokumentet, som ligger på et ekstern drev. 
Dokumentet er herefter hurtigt at tilgå fra Ca-
retaker.  

(13) Mappe åben Giver mulighed for at tilknytte en mappe til en 
enhed. F.eks. billeder og bygningstegninger 
m.m. 
(Se vejledning for tilknytning af mappe)   

 

 


