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1.2.6 Søgning i vedligeholdelsesaktiviteter 

I Vedligeholds-modulet er det muligt at lave en søgning i alle indtastede aktiviteter. Det er altså 
muligt at fremsøge specifikke aktiviteter på f.eks. akt. arter, prioritet, konto. m.m.  
 
Søgevinduet ”Find” i Vedligehold. 

 
 
Når en søgning ønskes udført, vælges først ”Åbner find vinduet” (1) i Caretaker-bjælken. 
Herefter vælges hvilket niveau søgningen ønskes udført på (2). Der kan vælges mellem fanebla-
dene: Aktivitet, stamdata og stamdata – del.  
Under hvert faneblad er der forskellige felter, hvor der kan laves søgebegrænsninger.   
 
Søgning med ”Forstørrelsesglas” 
 

I søgefelter, hvor der er et ”forstørrelsesglas”, er det mu-
ligt at lave en søgning på foruddefinerede ord, som er 
oprettet i kodelister.  

Dobbeltklik i feltet, der ønskes anvendt, eller markere feltet og tryk herefter på ikonet ”kodeliste-
opslag”, for at se foruddefinerede ord.  
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Systembjælke i bunden af ”Find” vinduet.  

 
 
Forklaring til ikoner i systembjælken: 
 

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

(2) Vis antal poster 
 
 

Når søgefelterne er udfyldt, kan der trykkes på 
”Vis antal poster”. Herefter vil det lille tal  
over ikonet vise, hvor mange poster der opfyl-
der kriterierne.  

(3) Vis aktiviteter 
Ikonet ”vis aktiviteter” bekræfter de indtastede 
søgeresultater, og laver en liste med de poster, 
der opfylder søgekriterierne.   

(4) Vis i plan 
 

”Vis i plan” viser de valgte aktiviteter i en 12-
årig tidsplan med oversigt over: planlagte akti-
viteter, igangværende aktiviteter, hvilende ak-
tiviteter m.m.  

(5) Vis i budget 
 

”Vis i budget” viser de valgte aktiviteter i et 
10-årig budgetplan med fordeling på de en-
kelte konto. nr.  

(6) Nulstil 
”Nulstil” nulstiller alle de indtastede søgekrite-
rier. Bør bruges hver gang, der skal laves en 
ny søgning.  

(7) Kodelisteopslag 

Ikonet ”Kodelisteopslag” bruges i alle felter 
med forstørrelsesglas. Markere feltet og vælg 
ikonet ”kodelisteopslag”. Herefter fremkommer 
alle foruddefinerede indtastningsmuligheder.  

(8) Hent indstillinger 
Ikonet ”Hent indstillinger” giver mulighed for 
at hente en foruddefineret søgning. (oprettes 
under ”Gem indstillinger) 

(9) Gem indstillinger 

Ikonet ”Gem indstillinger” giver mulighed for at 
gemme en række søgekriterier, som ønskes 
brugt flere gange.  
Først indtastes søgekriterier og herefter væl-
ges ”Gem indstillinger”. I vinduet, der kommer 
op kan søgningen navngives med en beteg-
nelse. 

 
 


