Funktionstangenter
Under denna rubrik förklaras funktionerna hos de tangenter som används lika genomgående i
rutinen. Övriga funktionstangenter förklaras under respektive hjälptext till bilderna. Här
nedan anges F för tangenterna. Detta motsvaras av Cmd på de äldre tangentborden.
F1:
F2:
F3:
F4:

F5:
F6:
F10:
F16:
F19:
F20:
Enter:
Help:
Attn:

Field+:

Field-:
Field
Exit:
Roll Up
PGDWN:

Används för att bläddra framåt i ett register, ex.vis bland fakturorna eller bland
kunderna. Bläddringen börjar utifrån det sökbegrepp som angetts.
Används för att bläddra bakåt i ett register, dvs. omvänt i förhållande till F1.
För att kunna avsluta och återgå till föregående meny.
Används inne på underhållsbilder för att erhålla olika koder som kan användas.
Innan denna tangent trycks, måste markören stå i ett fält som är markerat med *
eller avser kontering.
På menyer används denna för byte av företagsnummer, medan den inne på en
bild används för att fråga på en angiven identitet.
Denna tangent används för borttag av uppgifter.
Tangenten förekommer när flera sidor med uppgifter finns.
Används för att begära en utskrift direkt av styrvärden.
Med denna tangent sker hopp till höger om den bild som är på bildskärmen,
ex.vis till fakturarader från kontering.
För hopp till vänster utifrån den bild som är framme på skärmen används denna
tangent. Ett exempel är övergång från fakturarader till konteringen på en faktura.
Används för att gå in i en rutin, men även för nyuppläggning/ändring av
uppgifter om inte speciell funktionstangent ska användas.
Om denna tangent används, erhålls hjälptext till den bild som är uppe på
skärmen.
Med denna tangent erhålls ett huvud på bilden innehållande sökord. När
markören placeras på något av sökorden och ENTER trycks erhålls en
'rullgardinsmeny' utifrån vilken val kan göras. De olika delarna i rutinen kan nås
på detta sätt utan att återgång behöver ske via menyerna.
Denna tangent används för att högerställa uppgifter i ett fält. Den kan också
användas för att blanka uppgifterna i ett fält. För belopp används den vid
registrering av debetbelopp (positiva belopp).
För att registrera kreditbelopp (negativa belopp) används denna tangent.
Används lika som Field+.
Beroende på vilket tangentbord som används, finns någon av dessa tangenter.
Dessa kan användas för bläddring framåt på samma sätt som F1, se ovan.

Roll Down
PGUP:
Någon av dessa tangenter finns på tangentbordet och används för bläddring
bakåt på samma sätt som F2, se ovan.

