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5.1 Start av dokumentregistret 

Sid 4 

Utl!åva 1 

For att oppna dokumentregistret, dubbelklikka på NVE Ref ~ 

Database ikon. ~ 
N\/E Fief Database 

5.2 Inloggning 

Du kommer till ett inloggningsschema som ser ut så har. Det finns tre 
til!ståndsnivåer i dokumentregistret: Bruker, Puncher och 
systemadministrator , se nedan. Som 'Bruker' måste du skriva in 
Brukernarnn (navn). Som 'Puncher' och 'Systemadministrator' måste du 
också skriva in Losenord (passord): Losenordet skrivs med små bokstaver. 

OBS! Anvand tabulatorn eller 
musen for att flytta 
mel!an de två falten. 

= 

l hdlar 

E.assord: 

I """"" ""'" 

Tillgång till registret: Vern får gora vad ? 

OK 

Avbryt 

Som "Bruker" har du endast tillstånd att soka och skriva ut 
dokumentreferenser , som "Puncher" får du också registrera och redigera 
referenser och som "Systemadministrator" har du tillgång til! hela databasen 
med applikationer. 

f \ hd \referans\dnkument\hrukman.txt 



:\\'E H) ~ir( ,I, )~l.,k.a <1\'ddIlIIH,:ell 

K\ alltet":"dknll:": ;1\ h) dn·dl)~i'J.~ datapr\ldlJhTl' 'Il 

DOkUllltJllt n'~i~tt-'r - Brllkar\'a~h .. dlliIl~ 

5.3 Dokumentregister forsta sida 

SId .:; 

l '1:..::\\ it t 

Detta ar dokumentregistret f(}rsta sida, dvs den bild du f(}rst kommer till nar 
du loggat in. Det ar harifrån du går vidare f(}r att s()ka och skriva ut 
dokumentreferenser. Det ar också harifrån du som ska bygga ut och g6ra 
andringar i registret går vidare. 

Knappar: 

Utvalg og utskrift av . 
. doku mentreferanser • 
(standard raEE0rterl~ 

Informasjon om dokumentregister. se avsnitt 5.4. 
Tillgång: Bruker. Puncher nch AdministraWr. 

Har finner du fullstandig dokumentation av dokumentregistret form aven 
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Systemmanual. Du får veta vad som finns i registret och hur registret ar 
uppbyggt. Du finner också information om vern som har tillstånd till att gora 
vad registret och hur revision av dokumentregistret ska goras. I kapitel 5 
finner du den manual du just nu anvander; Brukarviigledningen. 

Utvalg och utskrift av dokumentreferenser/Standardrapporter, se avsnitt 
5.5. 
Tillgång: Bruker, Puncher och Systemadministrator . 

Har går du vidare nar du vill soka och skriva ut dokumentreferenser 
(Standardrapporter) eller listor med information som anvands vid 
registreringen av dokumentreferenser (Standardlistor, tex forfattare, 
parametrar, dokumentkategorier). Observera att det ar har du finner och 
skriver ut all information som finns i registret. 

Registrering/Redigering av dokument, se avsnitt 5.6. 
Tillgång: Puncher och SystemadministratOr . 

Harifrån går du vidare nar du vill registrera en ny refererens, redigera i en 
existerande eller ta bort en referens. Detta gors i Registreringsskjema. 

Systemvedlikehold, se avsnitt 5.7. 
Tillgång: Systemadministrator . 

Harifrån går du vidare nar du ska gora andringar i de fasta Standardlistor 
som anvands vid registreringen av dokumentreferenser . I Systemvedlikehold 
gors kontroller , bla loggas hela innehållet i dokumentregistret 1 gång/år. 

Avslutt 
Har avslutar du och stanger dokumentregistret. 

f. \hd\ referans\doku ment\bruk ma n. txt 
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5.4 Information om dokumentregistret 

Sid 7 

Utgå va I 

Genom att klicka på 'Informasjon om dokumentregister' kommer du till en 
hjalpapplikation for dokumentregistret. Denna applikation innehåller 
Systemmanualen for dokumentregistret, inklusive denna Brukarvagledning. 

OBS! Du kan ()ppna denna hjalpapplikation samtidigt som du ar på annat håll i 
registret. Om du i menylinjen overst i varje bild klickar på 'Hjelplinnhold' så 
kommer du till en innehållsforteckning for systemmanualen. Detta galler i de 
flesta bilder. 

Tillgång till systemmanualen får du också utanfor registret på samma plats som 
dar du oppnar registret. Den finns under hjaIpikonen (? -frågetecknet). 

INNEHÅLLSFORTECKNING 

:.;~ " 

-o 
, ::. 

:-... :-.................... .. 

-;, Hjelpteksten er et delvis kOI)i av systenullallual * 

N\/E / HydlOlogls~ avdehng r:,vahtet.~ :.Ik ring ,~'.," hydrolClgl~ k d,sr,=jproduk :.Ion - [I (jkurnentregl::.~er 

f. \hd\ret"erans\d,)kument\hrukman. txt 



NVE/Hydrologiska avdeiningen 
Kvalitetssakring av hydrologisk dataproduktion 
Dokumentregister - Brukarvligledning 

Upprattad: 1996-03-15 
Reviderad: 
Godkand av Hydrologiska avd. ledning 

Något om innehållet i systemmanualen 
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Kapitel 1) 
Kapitel 2) 

Beskrivande information om dokumentregistret (Vad finns i registret?) 
Systeminformation (Innehåll, uppbyggnad och underhåll av 
dokumentregistret) 

Kapitel 3) 
Kapitel 4) 
Kapitel 5) 

Tillgång till dokumentregistret 
Revision av dokumentregistret 
Brukarvagledning: (Rur anvander jag systemet ?) 

f. \hd\referans\dokument\brukman. txt 



NVE/Hydwlugiska avdeiningen l;ppriittad: 199b-03-15 
K\'alitet~sakril1~ av hydrnlngl!-.k datapn)<.!uktinll Reviderad : Sid q 

DukuIIwntrpgister - Bmkarviiglpdning C;"dkiind av Hydrnlngisko al'cl lednin;! Utgåva l 

5.5 Val och utskrift av dokumentreferenser 
(standardra pporter) 

Hit kommer du genom att klicka på 'Utvalg og utskrift av dokumentreferenser 
(Standardrapporter) i dokumentregistrets forsta sida. 

Standardlistor (se avsnitt 5.5.1) 
KUcka har om du vill titta på och/eller skriva ut listor f()r de olika 
informationsfalten som anvands i registreringen av dokumentreferenser . 

De listor som ar mojliga att skriva ut ar: fc)rfattare, nyckelord, parametrar, 
ansvarig, informationsfl()de, huv ud- och underkategorier. 

f. bd' referanS\lhlkll!l1ent' hrukman,t,t 
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Uppriittad: 1996-03-15 
Reviderad: 
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Sid 10 
Utgåya I 

Klicka har om du vill soka information oeh/eller skriva ut standardrapporter ur 
dokumentregistret. Efter att ha valt olika villkor oeh sorteringsordning får du forst 
fram en dokumentoversikt over de dokumentreferenser som finns. Darefter har du 
fyra alternativ: l) titta narmre på varje enskild referens, 2) jorhandstitta på en 
standardrapport, 3) Skriva ut en standardrapport eller 4) skriva ut 
dokumentoversikten. 

1'. \hd\referans\dokument\brukman. Ixt 



NV E'H yd n )!r )~iska a\'delnin~en 

K\ (llitetss~ikrin~ d.\' hydn)!(1t!isk dataprllduktinn 

D()kllnlentrp~i!oitt-'r ~ Brllkar\';i~lednill).! 

5.5.1 Standardlistor 

U ppriittad: I 996~O~ ~ I:; 

Rt'\'iderad Sid I1 

Urgåva l 

Har kan du titta på och skriva ut listor f()r de olika informationsfalt (typer av 
information) som anvands vid registrering av dokumentreferenser 
dokumentregistret. Du kan också skriva ut dessa listor. 

Klicka på nedanstående knappar och du finner listor med alla f6rfattare, 
nyckelord , parametrar, kategorier osv. 

Standardlister 

Kort f6rklaring till listorna (detaljerad beskrivning finns i systeml11anualen, 
avsnitt 2.1 oeh i denna manual, avsnitt 5.6). 

Ansvarlig: Innehåller sektion/avdelning/etat. Anger ansvar fi)r uppdatering och 
revision av dokumentreferenserna. 
Forfattar : Innehåller de f()rfattare som hittils lagts in i dokumentregistret. 
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Informasjonsflyt: Innehåller en uppdelning i steg av informationsflodet av 
hydrologiska data. For varje dokument anges vilket/vilka steg av 
informationsflodet dokumentet tillhor. 
Nøkkelord: Innehåller en lista med nyckelord. 
Parameter: Innehåller en lista med de parametrar som observeras eller mats. 
Huvudkategori: Innehåller en lista med dokumentkategorier som ska beskriva 
vilken typ av information ett dokument innehåller. 
Underkategori: Finare indelning av huvudkategorierna. For varje huvudkategori 
finns ett antal underkategorier . 
Kategorikobling : En lista som visar hur huvudkategori/underkategori ar 
ihopkopplade. 
Dokumentsøk etter Hovedkategori: har får du en oversikt over inlagda 
referenser med sortering på huvudkategori. Denna oversikt kan skrivas ut. 

Vid registrering och redigering av dokumentreferenser ar det of tast i dessa fasta 
listor som du valjer. Har du tillstånd att andra i dessa listor (systemadministrator) 
gor du detta via bilden Systemvedlikehold, avsnitt 5. 7. 

Har ser du ett exempel på en standardlista; Huvudkategori. Denna kan du som du 
ser också skriva ut. 

f. \hd\ referans\doku ment\b ru kman. txt 

Instrukser og manualer 
Dokumentasjon 
Database/System 
Databasefverktoy 
Database/Innhold 
Produkter 
Utvikl ing 
Administrative avtaler 



NVE/Hydrt)logiska avdelnillgell 

Kvalitetssiikring av hydrnlt1gisk datapwdukti\l" 

DokulIwntregister - Bmkarviigl('dning 

5.5.2 Standardrapporter 

Urpriittad: 1996-03-15 

Reviderad : 

Gndkand av Hydrnlngiska avd. lednini! 

5.5.2.1 Standardrapporter - Val av referenser 

Sid 13 
Utgåva 1 

Det ar i detta schema som du satter villkor och valjer sorteringsordning for en 
standardrapport med dokumentreferenser . 

rlUM 

1. Sok etter/vilkår Vad vill du ha fram ? 
Tank forst efter vad du vill soka fram ur dokumentregistret. Genom att satta 
villkor bestammer du omfattning (antal) och inriktning på de dokumentreferenser 
du sedan får fram. Du valjer villkor genom att peka på pilknappen som finns till 
hoger om varje informationsfalt (hovedkategori, underkategori osv). For varje falt 
får du fram en lista med alternativ. Va(j ett eller flera falt. 

f. \hd\ referansldnkument\hrukman. txt 



NVE/Hydrologiska avdelningen 

Kvalitetssiikring av hydrologisk dataproduktion 

DokullIelltre/o:ister - Bntkarvii/o:ledlliu/o: 

Uppriittad: 1996-03-15 

Reviderad : 

Godkand av Hydrologiska avd. ledning 
Sid 14 

Utgåva l 

===============================================~=============== 

Ex 1. Valj Hovedkategori = Instrukser och manualer och Parameter = Vannstand. 
Dessa villkor ger alla instruktioner och manualer som finns for Vannstand. 
Ex 2. Valj Nøkkelord= Flom. Detta ger alla dokumentreferenser dar nyckelordet 
'flom' ar angivet. 

OBS! Du måste valja minst ett falt med villkor. Vill du ta bort ett villkor kJickar 
du på krysset under 'sok etter' eller på knapparna som innehåller texten på falten. 
Det ar for narvarande inte mojligt att soka på falten; Tittel, Ekstern kilde, 
Rapportreferans (nr) och Plassering. 

2. Satt sorteringsordning 
Standardsortering gors automatiskt på tite\. Vill du andra sorteringsordningen 
(vilket bla påverkar ordningsfoljden av dokument i standardrapporterna) gor du 
det genom att skriva 1,2 och/eller 3 ionskade sorteringsfalt. Observera att det går 
ej att sortera på det falt (villkor) du valt. 

3. Sijk etter referenser 
Klicka på "Sok etter referenser" for att starta utsokningen av dokumentreferenser 
som passar dina villkor. 

Om det in te finns några dokumentreferenser som passar till dina villkor får du 
foljande besked: 

• Ingen dokument referanser er funnet med valgte vilkår. Ta 
vekk et vilkår og prov på nytt 

Har du daremot fått en traff, dvs systemet har hittat dokumentreferenser som 
passar dina villkor , så får du istallet besked om hur många som finns. Vill du 
fortsatta Klicka på 'Ja' eller tryck 'Retur' och du kommer till ett schema som ar 
en dokumentoversikt over de referenser du valt, (se dokumentoversikt, avsnitt 
5.5.2.2). Vill du avbryta din sokning Klicka på 'Nej'. 

f. \hd\referans\dokument\hrukman. txt 
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=============================================================== 

AntaU referanser funnet == 6 
Vil du Forsette? 

Formattering vil ta ca. 7 sekunder. 

I Ja! '.J: I Nei :1-......... "" ..... '." ... '.. .:: - <' .. .. ......... ~ .. "'"""~"'""""._ ... "" .. :_ ... 

f. \hd \referans \doku ment\hrukman. txt 



~VE' Hy drtlln~i~ka avddnintyen 

K\·HJjTet:-.~i-ikrill1! av hydn)lugi:-.k dataprndllktinIl 

Dllklllll~ntrt'gistl'r - Brukardgll'dning 

\'pprattad: 1996-03-15 

Reviderad : 

5.5.2.2 Standardrapporter- Dokumentoversikt 

Sid In 

Utt!åva I 

Har får du en dokumentc)versikt c)ver de dokumentreferenser du valt ut. 
Dokumentoversikten innehåller dokumentreferensnummer, titel, ansvang 
sektion/avdelning och datum f()r upprattande for varje referens. 

= Eil Jijelp 

Standardrapporter 
dokumentoversi kt 

___________ TIttel:~ _______ ~ ____________________ t An~a::cr:CJ_'=_=.:'_'+---I 
F lIre!øpl~1 "/81IecJrllng for I)IU~, av den fOi2nklacJe ':,aitr':lft!nnlrl~1':,rnetocl HH 198:3 

-,::: I r',] :='T~' 1_,'1; ':: F'=lri' \/.I-I,t"H',j F !~1F~II"JI~ :::iIA~.Llt'·J(.; r1ilE [I F L""'I=~ ELF' I_lE, Ur·j~.'=;<JJ=It"·,J I··IF~ :: "l 'J:::;:: ":as ·~.dt ~g ':. Clirf' ~.10r,:i:('t H ',"" 1 '~~:3::: 

1 t~11 F [IL "l C, 1~1':,et I"nanuai I,.I,'itr"1 lo.~dvl/.ile lD~6 L':I~l~ler HH ! '~1r:]r:; 
~:c J_)':,t>i rr,dnlJal P[ll 1 ulim", Ic,al:J"/'/,:ue ·~:iJ!fl 

~;·1 tl.J'3nU,j) (Je operatlOn. [.1.j!,;lc'~1~ler':, rIM.:·I! :::;etle f.:l,' 140Cl 

!1I1anll;:d fJei Citclen,:Hlcl/ TERtl,l1 :~ par,j Data \oq~1e~·::, 

11,: In'"tl'uhs ior va",nføl'in~lSm,illn,1 I'ned 11',/,18: 
'I f:,':1 U;' ID ':'1)8talol"3 IT,anual 

~'I~~ H,~n(H:IOf< fOr fel1'::,ta'~·ton '::tl.11 '5C1~'5 

l' fC, In'"lruf:'" for digilal:',;enng, f,ontroll 0,1 O·if?'"enclel'"e ,j',:, data 1111 H ,:ro.(j ",I\,IE 

HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
HH 
f1H 
HH 
HH 
Hi-! 
HH 
f1H 
HH 

HH 
HH 
HH 
HH 
riH 

11~, '~lO 

1':1':11 
l'~, '~11 

11J92 
1']92 
11] I~l~; 

1':4 Edlel ',,)unOel', FE-:,::,:'! Ef,oloc! 
l 0:' 19ang'~,~rt!n~ av even1,~,t~,il1 ::,FT IO~1~1er 

J ICI !'J.JI',g:::,ettln'l .]"/(I ':13, '"r,/,It 1::FT'log,:el 
4 ~ l Ja:"I~l ';ettin,~ .:i\/ ti cl '; '; to/tt ::: FT-I (1 ~1~1 er 
14= In::,truk·:<ion:,bo~, Hon(;~ piJrr'"lp \,",.lE:·15 

14 7 !n':::,truk~'.ion'=,t,or, F'lor-Hat 1 21].1'1 ~:O 
·155 )r"I':,truh"';.IDtE.rnanua,1 for Fet\sø~,ln~1 p.3 r'."I~lOlehr"nr: on 
41c, 1';,ontro!1 a"i tl(I~,'3,t,/n :::FT-I::~I,lel 

=--~ ---~ 

Du har nu fyra alternativ: 

1"]95 
1 I~~!j '5 

1 1J95 
1 ~,q5 
11~11~15 

1IJ'~5 

11a95 
------~-~-----r-~~-'-~--------~--

I ilUM 

l. Titta narmre på enskild referens. Dubbelklicka på en referens i oversikten 
och du kommer direkt over i ett nytt schema som visar information om denna 
referens. I detta schema kan du bladdra fram och tillbaka mellan de referenser du 
valt och skriva ut den du tittar på eller alla i form aven standardrapport. Du har 
också mojlighet att gc)ra ett direkt uthopp till WordPerfect 5.2 om du vill titta 
narmre på och jobba med aktuellt dokument. (Se Visning av dokumentreferens, 



NVE/Hydrologiska avddningel1 
Kvalitetssakring av hydrologisk dataproduktion 

Dukumentrt>gister - Bmkarviigledullig 

avsnitt 5.5.2.3). 

Uppriittad: 1996-03-15 
Reviderad: 
Godkand av Hydrologiska avd. ledning 

Sid 17 
UIgåva l 

2. Forhandsvisning av dokumentreferenser . Klicka på denna knappen om du 
vill ha en forhandsvisning aven standardrapport utifrån de villkor och den 
sorteringsordning du bestamt. 

3. Skriv ut alla referenser i en standardrapport. Klicka på denna knappen om 
du vill ha en utskrift aven standardrapport utifrån de villkor och den 
sorteringsordning du bestamt. 

Både nar du trycker på knappen for forhandsvisning och knappen for 
standardrapporter får du besked om hur många sidor utskriften på skarm 
respektive papper kommer till att bli. Du har mojlighet att avbryta dessa utskrifter 
genom att Klicka 'Nej' i nedanstående bild. Vill du fortsatta svarar du 'Ja'. 

Cl) Utskrift er ca 47 sider. Vil du Forsette? 

L . HH~~J ... Hil L Nei H Hi 

f. Ihdlreferansldokumenllhrukman. lxI 
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Utgåva l 

4. Skriv ut dokumentoversikt nedan. Klicka på denna knappen om du vill ha en 
utskrift av dokumentoversikten på detta schema. 

OBS! Har nedan Visas ett exempel på en standardrapport (3.) 

f\JVE ~ Hydr dCo;ll:.* ,~i .. d~hng Standardrapp ort U tskrifts dato: 04.12.1995 
Infarn.35Ion:::1f9t JJd;.wnenUeqistet 

:'.lde: l av l 
Rapport\<iIklr: Fo!fatt?! = Rystam. PA 

Sortering etter: l) T,ttel 

Referaruenr: 81 

Tinel: Informationssysteul- Informatiollsfliide och dolollnentregistel' 

Ekstern kilde: 

Rap P ortref: 
A"-""arlig: HD 

Forfatter R.oalc1.L A 

Info. Flyt 

Parameter: Alle panmelte 

Kommentar: foreløpig utgave, under utveckhng 

l~iar 

f. \hd\referans \dukumentlhrukman. txt 

Plassering : hos pia oeh lars 

Dato: Iq 95 9 l', 

Hovedkategori Database/System 

Underkategori: Databaseadnllrl1strasi on 

LAE 

Revisjonsdato 25091995 

Nøkkelord: DAT P.FL YT 
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Hit kommer du genom att dubbelklicka på en dokumentreferens i 
dokumentoversikten. Har kan du titta narmre på varje enskild referens. 

Knappar 

... ~ Blad mellom referenser . Har kan du bladdra fram och tillbaka mellan de 
referenser du valt genom att trycka på de två pilknapparna som finns på ovre 
vanstra halvan av schemat. 

Skriv ut alle referenser i utvalg/skriv ut denne referens. Klicka på dessa 
knappar och du får en utskrift aven standardrapport for alla referenser som du 
valt eller en rapport med den referensen du tittar på nu. lnnan du får utskrift får 

f. IhdlreferansldokumentlhnJkman. txt 
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du besked om hur många sidor utskriften kommer till att bli. Du har mojlighet att 
avbryta utskriften. 

Mojlighet att oppna dokument i WordPerfect 5.2. Om det finns angivet filnamn 
och katalog i fåltet Placering (fåltet ar vitt) kan du genom att dubbelklicka på 
fåltet gora ett direkt uthopp tilI WordPerfect 5.2. 

f. Ihdl referansldokumentlbrukman.txt 
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====================~==========================~=============== 

5.6 Registrering/redigering av dokument 

Hit kommer du genom att dubbelklicka på "Registrering/Redigering av 
dokumenter" på f6rsta sidan. 

Registreringsskjema 
Har registrerar du en ny referens, redigerar i en existerande eller tar bort en 
referens. 

Registreringslogg 
Har kan du genom att skriva in ett datum, se vilka andringar eller nyregistreringar 
som gjorts efter det valda datumet. 

f. \hd\referans\dokument\brukman. Ixt 



NvE/Hydrologiska avde!ningen 

K valilelssiikring av hydrologisk dataproduktion 

DokullH'lltregister - Bmkarviigledning 

Uppriittad: 1996-03-15 

Reviderad: 
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=============================================================== 

Dokumentregister IK vittering 
Har ska du som ar ansvarig på varje sektion varje år kvittera att den information 
som finns i dokumentregistret ar aktuell och att de andringar som gjorts sedan 
f()raa året ar riktiga. 

Standardlistor 
Har kan du titta på och skriva ut listor for de olika informationsfalt som anvands i 
registreringen av dokumentreferenser; 
Tex listor med alla hittills inlagda forfattare, nyckelord, parametrar, kategorier. 

Standardrapporter (se avsnitt 5.5.2) 
Har kan du soka information och/eller skriva ut standardrapporter ur 
dokumentregistret. Efter att ha valt olika villkor och sorteringsordningar får du 
forst fram en dokumentoversikt over de dokumentreferenser som finns. Darefter 
har du fYra alternativ: 1) titta narmre på varje enskild referens, 2) forhandstitta på 
en standardrapport, 3) Skriva ut en standardrapport och 4) skriva ut 
dokumentoversikten. 

f. \hdl referans Idok Il ment \h rukman. l xl 
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Sid 23 

lJti!åva I 

Det ar i 'Registreringsskjemat' som du giSr alla andringar av innehållet i 
dokumentregistret. Det ar har du registrerar nya dokumentreferenser , redigerar 
existerande oeh tar bort referenser . 

knappar 

Søk Om du trycker på piltangenten med musen får du fram en lista i)ver 
de dokumentreferenser som finns i registret. Referenserna ar 
sorterade på huvudkategori. Om du finner den du letar efter klicka 
någonstans på raden oeh dokumentreferensen kommer fram 
registreringsschemat . 

f. \hd \referans \dnku ment\hrukmaIl. txt 
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Ny Har klickar du om du vill ta fram en tom sida och registrera ny 
referens. 

Hjelp Bakom denna knapp finns en hjalpruta som visar tillåtna val for varje 
fålt. Denna finner man också genom att dubbelklicka på varje fålt. 
Denna hjalptext finns i appendix (bilaga l) 

LUKK Stang sida, annars ESC/LUKK. 

OBS! Anvand Tabulator eller mus fOr att flytta mellan faIten. 

5.6.1.1 Instruktioner for registrering. 

Registrera en ny referens eller redigera i en existerande 

l) Registrera en ny: -har du precis kom mit in i 'Registreringsskjemat' ar det 
bara att borja skriva in titel, ekstern kilde, 
rapportreferens osv. Registrera i den ordning fålten 
kommer. Vissa fålt hor samman så dar måste du forst 
registrera/valja i det ena fåltet innan du kan 
registera/valja i det andra. Detta galler 
hu vudkategori/underkategori. 

-har du precis registrerat en referens eller redigerat i en 
existerande referens valj Ny. 

2) Redigera i en existerande 
- vill du redigera i en existerande kan du valja mellan att 
direkt skriva in referensnummer i fåltet under Sak och 
trycka Retur-knappen eller att bladdra i en 
dokumentoversikt sorterad på huvudkategori som finns i 
Sak-knappen. 

3) Ta bort information i referens 

f. \hd\ referansldokumentlb ruk man. lXI 

- vill du ta bort information i ett fålt dar du valt i en lista 
staller du dig i kanten på fåltet (på ~ ), markerar fåltet 
(blir morkare grå) och trycker delete. 
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4) Ta bort hel referens - vill du ta bort en referens staller du dig i kanten på hela 
'Registreringsskjemat' (på ~ ), markerar faltet och 
trycker delete. Detta kan också goras genom att trycka 
'merk post' under rediger i menylinjen overst på sidan. 
OBS! var forsiktig har, en tappad referens måste skrivas 
in igen! 

Generella instruktioner fOr registrering 

Tank på att norska språket ska anvandas vid registreringen. Undantag ar titel dar 
originalspråkets titel ska anvandas. 

Ordningsfoljd vid registrering: 
1) Valj forst kategori (huvudkategori + underkategori typ av dokument). 
2) Valj så informationsflode. 
3) Valj darefter parameter/parametrar. 

OBS! Om du tanker injormation~flode/parameter samtidigt som du bestammer dig 
for vilken typ av kategori dit dokument tillhor, så blir valet av injormationsjlode 
lattare. Tank då också efter om dokumentet galler for en eller jlera parametrar. 
Dessa ar de viktigaste falten for att vi sedan ska kunna soka ut och sortera 
information till en informationsflodesanalys.Vidare ar det viktigt med nyckelord: 

4) Valj i forsta hand nyckelord från listan. 
Vid forslag tilI nyckelord tank på att listan inte ska bli alltfor lång. Vi 
rekommenderar att inte valja ord som redan finns som parameter eller 
informationsflode. 

OBS! Tank på hur andra kommer att soka i dokumentregistret, dvs tank på VAD 
du registrerar NAR du registrerar: 
Du bestammer då också nivån på utsokningen av information. Ju fler alternativ 
och ju mer generelIt du registrerar ju enklare blir det att soka ut information. 
Dock ar det inte alltid det kan vara generelIt. 

Ex 1. Du kan registrera parametern 'vannverdi' eller parametern 'snødata' eller 
bagge två ! 
Ex 2. Du kan registrera nyckelordet frekvensanalys eller statistik eller bagge två!. 

f. \hd \referans \doku ment \hrukman. lxI 
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=============================================================== 

Speciella instruktioner fOr registrering i informationsfalten 

GenerelIt: 
Tank på att det måste goras ett val i de obligatoriska falten: 
Huvudkategori, Underkategori, Ansvarig, Dato (år ar obligatorisk). 

Tank på att det måste goras ett eller flera val i de obligatoriska falten: infoflyt, 
Parameter, forfattare. 

Tank på att det måste skrivas in text i de obligatoriska falten: 
Titel, Placering. 

Tank på att ovriga falt ej ar obligatoriska men kan likaval vara viktiga: 
Extern referens , Rapportreferens , kommentarer, nyckelord och 
dato (månad, dag). 

Tank på att i de falten dar man måste gora ett val ar det inte tillåtet att skriva in 
egna alternativ. Detta galler for alla falt med val utom forfattare dar det ar tillåtet 
att lagga till nya forfattare. Vid registrering av ny forfattare bor man forst 
kontrollera att forfattaren inte redan finns i listan. Av erfarenhet har vi sett att 
samma forfattare registrerats upp tilI 4 gånger. Vid behov for fler alternativ for de 
olika falten så ta kontakt med systemadministrator (Pia och Lars). 

Huvudkategori/underkategori, informationsflode och placering 

Hu vudkategori/underkategori: 

Alla dokument som hanterar information om de enskilda stationerna (matmetoder , 
faltinformation, matserier mm) ska foras under kategorin Stationsntitsinformation. 

Alla dokument som hanterar databasens uppbyggnad och informationsflodet till 
och ifrån ska foras under kategori Database. Det finns 2 huvudkategorier: 
Database/system: Beskrivande information/administration om databasens 
uppbyggnad 
Database/verktøy:Referens tilI program som anvands for att bearbeta och hamta ut 
data. 

All information som ar någon form av resultat från något steg i 

f. \hd\referans\dokument\hrukman. txl 
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informationsf1odet ska fiSras under Huvudkategori Resultat. Detta galler tex for 
referens till data i någon databas eller till pappersdokument i andra arkiv. Ett 
exempel på detta kan vara en matserie, en observatorrapport, ett serviceprotokoll 
osv. 

Under kategori Produkter refereras till information (data mm) som behandlas och 
presenteras på olika satt och som har en kund. Kunden kan vara extern eller vi 
sjalva. Ex på en produkt ar en tabell med årsvarden for vannstand eller en plott 
med samma varden. Denna tabell/plott hamtas ut med hjalp av ett verktyg 
(Kategori Database/verktøy) och informationen i sig (dvs tidsserien med data) 
refereras till via kategorin Resultat (underkategori database/inhold). 

Huvudkategori och Informationsflode (Infoflyt): 

Tank på att det ar skillnad mellan falten Kategori och Infoflyt. Kategori ska 
beskriva vilken typ av dokument du refererar til! medan Infoflyt ska beskriva var 
någonstans i informationsflodet, dvs i produktion av data, dokumentet anvands. 

Tank på att nar du for ett dokument valjer Huvudkategorierna Produkter 
Utveckling och Administrativa avtaler ska du valja samma i Infojlytfiiltet dvs 
Produkter, Utveckling och Administration. Dessa dokument ar antingen resultatet 
av dataproduktionen (dvs lagring av produktionsresultatet) eller har med 
utveckling av dataproduktionen att gora. Utveckling ska for narvarande tacka in 
samtliga dokument som har med analys, forbattring av gamla system och 
utveckling av nya system att gora, ex analys av stationsnat, forbattring av 
matmetoder och kontrollrutiner, produktutveckling osv (undantag fOr 
datasystemutveckling) . 

OBS! For registreringen: Vanligaste kombinationerna av huvudkategori och 
infoflyt. 

Huvudkategori 
(Typ av dokument) 
* Stationsnatsinformation 
* Standarder 
* Instrukser og manualer 

f. \hd\referans\dokument\bmkrnan.txt 

Infoflyt 
(Steg i dataflodesprocessen) 
* Observation 
* Observation, insamling, kontroll, lagring 
* Observation, insamling, kontroll, lagring, 
tekniska stod instrument 
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* Resultat 
* Database/system 
* Database/verktøy 
* Produkter 
* Utveckling 
* Administrativa avtaler 

Informationsflode 

Uppriittad: 1996-03-15 

Reviderad: 

Gndkand av Hydrologiska avd. ledning 

* Lagring 
* Lagring 
* Produktionsverktøy 
* Produkter 
* U tveckling 
* Administration 

Sid 28 
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Det finns en del dokument som inte styr rutiner i produktionens informationsflode. 
Detta g~:iller exempelvis tekniska manualer for tekniska serviceinstrument som 
anvands i instrumentverkstaden. Ex på detta ar borrmaskiner, elektriska maskiner. 
Dessa dokument har i dokumentregistret fått sitt' eget' informationsflode, dvs 
Teknisk støtteutstyr. 

Det finns aven andra typer av informationsflode, dvs dokument som styr rutiner 
som inte direkt har med primardataflodet eller dataprocesseringen att gora, men 
som påverkar kvaliteteten i dataflodet och i data. Exempel på sådana rutiner ar 
service, kalibrering och underhåll av instrument. Dessa rutiner har egna dokument 
(bla standarder, instruktioner och dokumentation (ex kalibreringsprotokolI)). Dessa 
dokument fors lampligen under kategorierna ovan och under Infoflyt; Observation, 
kontroll eller lagring. 

Placering: 

Tank på att det ar viktigt att ange filnamn + katalog om så finns i faltet Placering. 
Ett filnamn och en filkatalog ger storre tillganglighet an vad en dokumentreferens 
till ett papper eller en bok gor. Det ar mojligt att ange två alternativ, vilket gors 
med hjalp av åtskillnadstecknet &. Det ar dock viktigt att det ar originalets 
placering som anges och inte var alla kopier finns. 
Ex. F:\hd\hydra2\lars. txt & Hd-arkiv. 

f \hd\referans\d,)kument\brukman. txt 



NVE/Hydrologiska avd einingen 

Kvalitetssåkring av hydrologisk dataprndukti<m 
Dokumentregister - Bnrkarviigledning 

5.6.2 Hjalptext 

Uppriittad: 1996-03-15 

Reviderad: 
Godkiind av Hydrologiska avd, ledning 

Sid 29 
Utgåva I 

Om du klickar på knappen Hjelp i 'Registreringsschemat' så kommer du till denna 
hjalpruta som ska hjalpa dig vid registreringen. Du kan också komma hit genom 
att klicka på varje falt. Har får du forst information om hur du registrerar en ny 
dokumentreferens , redigerar i en existerande eller tar bort information i en 
referens alternativt tar bort en hel referens. Darefter folier regler fOr hur du ska 
registrera/redigera i de olika informationsfalten (exempelvis forfattare, titel, 
nyckelord osv). Du får veta om ett falt ar obligatoriskt eller inte, om du kan 
skriva fritt eller om du måste valja från en fardig lista osv. Du får också minst ett 
exempel for varje falt. Langst ned finner du ett exempel på en komplett 
dokumentreferens . 

I dokumentregistrets Systemmanual, appendix bilaga 2, finner du också denna 
hjalptext. 

Hjiilptext: Registreringskjema 

Registrera en nr: 
Rpdigpra J en Rrisb~randp 

Ta bort infOlmasjon i referens 
Ta bort hel referem; 

:~-Ll.f IDl1:er 3u :.rJ.:~)Imd~:lo:1 ('Hl :1\'01dcUl iu Sf.a1 re,2;lstrel"'Iew~eI :.:·)kJIrler.tIe:ereusel Du:ar vet 'Jrn e:t felt ~I t_,bltgdtomt'.t 1'.'11::1 

lli.}_t'. om dl. t~ill :;~l\le [;:tt ~lle[ :.:m du rn~ H1,se fra 1 en fe: :11g h:::t:- O~''; Du f1 .:gSd e' exempd for :~'~,;,ri :::1t Lel1~:::: ned tllmt'l 

ogsa etel:serr.pel av er. komplet rererans 

: . ~:, .. 

........ "'''':'';: 

f. Ihdlæferans Idokument Ihrukman. tX! 
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=============================================================== 

5.6.3 Registreringslogg 

Har kan du kontrollera vilka forandringar , dvs nyregistreringar, redigeringar och 
ev borttagningar av referenser , som gjorts efter ett valfritt datum. Du 
ser också vilka referenser som fOrandrats och vern som gjort andringen. 

!~ 'l c 'H ~ ,,\~Sl' ,t,.·,~ d'l hJ,,~e\je.~-J,' u>,H 2711199S 
l g \'~ !'!:t1lrt] l:or tr~.~tl~ob~el"~'""el ;-AR );11 1:3:35 

':::C:1 ~PI~k"d'. S'':S'''.l.~ Ff" ,II,I~ !old",I:lIH ,',' tJo("k 'TI"IØ'e:>,jIJl"U' r::t.>H ?I 1 ~ l:~:'(i 

1 + :"'IJ'rncJlIsk '''''"1'Slltu)q''v Sf "'II~ "d,.,·,j.-,"(lv,jif>·J I' ':f "lV(l"~:r ,~I ,t 1"' l:::b 

17' :::'e.se'~IJOIIB!lc~~fl~,d'n;e c!.ILt:nn.jI"';.I'=I JAr 171- 1 ~9'J 
"1~, ::;I!I"l~,~t>'!~t,nv~'~e' lo' wn.S'r~( :.; rrc!'r~ . .,','D.;.n;l~ ~"lq~1 mm ".:;~ 1(1" 1:]95 
I)~ ;1"".1(~·<;:)P:'~ ,,,p 'Sf" Vd( II'pr, "'1-11" t,~,K 161 t5::1'1 
I ~ :,lrl'~lI( ,:11',1< I"'~ S~' • l(n'PIT,IeI,tll""prn"d' JF I' 1:'1~'l 

12 ;.I,npr:;:.::sk'l-'€H" mJi,r~r t~, 11:,1'1';l'J,) 

1; '~'b~€r"'<l';'III<.X:'<lk'c! ',:r "'<3r"lt"t~Ni)'..lI 'r,:s"<:ltk ~.J,ItKk'Q')o-' ':'~ r, 1':" P 1<j'3':r 
f>S ":.1.'19 '-"; 'dlrn',er:,l~II;r<lV ,I'l$! JI''"'IIH'd!h,''> I ~Af-: l' l' l!-1'-l;, 
82 '''';'A, •. !",r'':!I .. 'tl'Rt.h, .. ;:C/,R 1~ 11 1?1'1 
hl ,11<1:"',,(' :'-"IILlrf'n':~:"1,l' rrK' H\T!F-[,'..I ;:'Wf-l 1','", l~ch 

11/ -,h,k1r1O.,. dirr"':'! Min '«-'..,1 10' "I ~ 1',·11 1:1:1'1 
1 !'I~,jSlnntlr'.f,~:.;: "JI-~'\eIIsl:~~JiJ l)fr:.U .... f c\e.~·t~:I!".;;:.;;; ~I! '.·efn;l ~ ... h,'::lIO'J~lt!· :l.~'y,- .... 'ell""'~ j...<IE 1:1 1":185 

~,Cl C:~ .x~rV~~'on ~ .. ' p(CQr~r H'-'C'AI; II -1~Ii 1~ 1 
~,: ~ .. r"~J"'-'.l ",,'/ '.JOl'!!"' ..... d-1l.1':~11f' ,".:,'-, ,-1," 

jT","l 3C l 

Denna funktion anvands framst for overvakning av registreringen. 
dokumentregistret ar uppbyggt så att det bara ar 'den senaste' and ringen som 
sparas i systemet, dvs om en referens har andrats f1era gånger inom ett år så ar 
det bara den senaste andringen som finns kvar och som går att finna i 
Registreringsloggen. 

Registreringsloggen ar ingen kvittering på riktigheten i en referens. Kvittering av 
riktigheten av samtliga dokumentreferenser i dokumentregistret gors i 
Kvitteringsloggen. Ansvarig sektion kvitterar en gång per år riktigheten i 
referenserna vid ett visst datum (ex 31/3) och ansvarar då också for aUa andringar 
(inklusive bortagningar av dokumentreferenser) som gjorts i systemet. 

Instruktion for bilden: 
Skriv in ett datum i det oversta faltet dar det står "valg av startdato". Tryck sedan 
på 'Return' . Du får då fram alla de registreringar , redigeringar eller borttagningar 
som har gjorts efter ett visst datum. 

f. \hd Ireferans Id"k u menllh rukma n. lXI 
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5.6.4 Dokumentregister IK vitteringslogg 

Kvitteringsloggen anvands som kvittens på revision av innehållet i 
dokumentregistret. Kvitteringen sker på två nivåer: 

Pia Ry~tarn 
17.11.1995 Ciunnar.6.tteras 
30.11 1 ~j95 

Sektionsnivå 

test 
test 
test 

Sid 31 
UIgåva l 

Har kvitterar ansvarig sektion en gång per år (ex 31/3) riktigheten av 
dokumentreferenserna och ansvarar aven for alla andringar 
(nyregistrering,redigerig och borttagning av referenser) som gjorts under året. 
'Sektionsansvar' for dokument registrerade på H- respektive NVE-nivå har 
systemadministrator . 

Systemnivå 
Systemadministrator har det yttersta ansvaret for att dokumentregistret kvitteras 

f. Ihdlreferansldokumentlhrukman. lxI 
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Uppriittad: 1996-03-15 

Reviderad: 
Godkiind av Hydrologiska avd. ledning 

Sid 32 
Utgåva I 

varje år. Systemadministrator kvitterar också i Kvitteringsloggen en gång per år 
efter det att han/hon gjort en totalloggning av hela systemet. Med det menas att 
innehållet i dokumentregistret skrivs ut vid ett viss datum (31/3) samtidigt som en 
jamforeise gors med borttagna referenser . Ar detta ok kan systemadministratOren 
kvittera systemet. Detta gors i Systemloggen, se Systemvedlikehold, avsnitt 5.7.1. 

Instruktion fOr bilden 
Skriv in sektion, datum for kvitteringen och vern som gjort den. Det finns aven 
utrymme for kommentarer. 

f. Ihdlreferansldokumentlhrukman. txt 



NVE/Hydrologiska avdelnmgen 

Kvahtetssaknng av hy drologIsk dataprouuktlon 
DnkumeIltre!(istl'r - Bmkarva!(ledllin~ 

5.7 Systemunderhåll 

Upprattad -1996-03-15 

RevIderad 
G,xlkand av HydrologIska avd _ lednmg 

SId 33 
Utgåva I 

Har g6rs systemunderhåll av dokumentregistret. Detta g6rs av dokumentregistrets 
systemadministrat6r. Det ar har som bla andringar i de fasta standardlistorna som 
anvands vid registreringen av dokumentreferenser g6rs (ett nyckelord kommer till 
i nyckelordlistan eller huvud- och underkategorilistorna byggs ut, osv). De olika 
listorna ligger i olika databastabeIler , se ~ystemmanual avsnitt 2.2. 

Systemadministrat6rens ansvar och uppgifter framgår av systemmanualen, avsnitt 
4 revision. 

DDKumentreglster 
K vittenngs ~o 

f \hd\reterans\dokument\hrukman txt 
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Reviderad : 
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Sid 34 
Utgåva I 

=============================================================== 

De standardlistor som redigeras ar: 

Ansvarlig 
Forfattar 
Hovedkategori 
Underkategori (har kopplas aven underkategori till huvudkategori) 
Informasj onsflyt 
Parameter 
Nøkkelord 

OBS! REGLER 
*Det ar bara systemadministratoren som kan ta bort information i en standardlista 
(undantag Forfattare). 
*For att ta bort ett ord i en lista (en rad ur en tabell i Access) måste forst detta 
ord vara borttaget från alla dokumentreferenser . 

Systemlogg 
I systemloggen gor systemadministratoren en totalloggning av innehållet i 
dokumentregistret en gång per år. Har logg as samtliga existerande och borttagna 
dokumentreferenser . 

Forutom det som hor till Systemvedlikehold kan du också komma vidare in på 
Registrering och till Standardrapporter/Standardlistor. 

Registreringsskjema 
Har registrerar du en ny dokumentreferens eller redigerar i en existerande eller tar 
bort en dokumentreferens . 

Registreringslogg 
Har kan du kontrollera vilka forandringar , dvs nyregistreringar ,redigeringar och 
eventueIlt borttagningar av referenser som gjorts efter ett valfritt datum. 

Dokumentregister IK vitteringslogg 
Har kvitteras varje år de andringar som gjorts under året. Detta gors av ansvarig 
sektion. Systemkvittering gors varje år har av systemadministrator. 

Standardlistor 
Har kan du titta på och skriva ut listor for de olika informationsfålt som anvands i 
registreringen av dokumentreferenser , ex listor med alla hittils inlagda forfattare, 

f. \hd \ referans\doku ment\brukman. txt 



NVEfHydrolog iska avdeiningen 

Kvalitetssiikring av hyd rolog isk dataproduktion 
Dokwnentregister - Brukarvagledning 

nyckelord , parametrar, kategorier. 

Standardrapporter 

Uppriittad : 1996-03 - 15 
Reviderad: 
Godkand av Hyd rologiska avd. ledning 

Sid 35 
Utgåva I 

Har soker du information och skriver ut standardrapporter. Efter att ha valt olika 
vilIkor och sorteringsordning får du forst fram en dokumentoversikt over de 
dokumentreferenser som finns. Darefter har du fYra alternativ: l) titta narmre på 
varje enskild referens, 2) forhandstitta på en standardrapport, 3) skriva ut en 
standardrapport och 4) skriva ut dokument6versikten. 

Hopp til database 
Har hoppar du direkt in tilI dokumentregistrets accessdatabas. Har finns alla 
tabeller, scheman, frågor (spørringer), rapporter, makron osv, som anvands i 
dokumentregistret. 

Parameter analyse 
Bakom denna ruta doljer sig en mojlighet att gora en sammanstallning over 
samtliga referenser som finns i registret. Nar du 'kor analysen' får du en 
sammanstallning med referenser som ar sorterad med informationflode på ena 
axeln och kategorier på den andra. 

f. \hd \referans\doku menl\b rukman . tXI 
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5.7.1 Systemlogg 

Upprattad: 1996-03-15 

Reviderad: 
Godkand av Hydmlogiska avd. ledning 

Sid 36 
Utgåva I 

I systemloggen gor systemadministratoren en totalloggning av innehållet i 
dokumentregistret en gång per år. Har loggas samtliga existerande och borttagna 
dokumentreferenser . Dessa rapporter tas ut; 

l) Systemlogg ut"ikrift (Existerande dokumenter):Samtliga dokumentreferenser 
som finns i dokumentregistret loggas 31/3 varje år. 
2) Systemligg utskrift (Sletter dokumenter ):Samtliga dokumentreferenser som 
tagits bort ur dokumentregistret 10ggas 31/3 varje år. 

Instruktion fOr bilden 
Det ar moj ligt att logga dokumentregistret nar som helst eftersom du alltid får 
aktuellt lage både vad galler existerande och borttagna referenser . Nar det galler 
revisionen så ska loggning goras varje år 31/3, se avsnitt 4 revision, 

systemmanualen . 

5 

P 
3 
10 
11 
1 : 
l3 
14 
15 
15 

17 

1') 

~I] 

21 

T enSlome-~eret og dets bruk 
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PORUT . modell for beregning av tilløp og avløp for tlomepisoder 
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~,f asjonsbe:::rrl'v'el?er T ~,·målinger. 
[Jatastoring unit 2990, ,6.anderaa serie no 36:1 • ... bnnesrnodul til..c..anderaa Sen~or ~,c.:lnnlng unit 

I n;<;!ructlonsmanual fur LF95 IBedtenung:,:.anlel~ungJ 
Ig.:mgsenwlQ aveventstyrt ';FT logge.r 
~,tas-lonsbC'skrivel~er for m,;linger av 1$. ~rosJrøy~ sJr'31Ing, './lnd mm 

Iskan 
t"1JtIIngel ::'lV l:s.fjH els.e med uLaU uh.lyr T Jhørende IU,::'lpporter 
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I ;;notater, Ismålinger og IS:[ apporter ~(Jm Ikke er I permer ~m ut~atl. uI.:J~~r 
Veiledning for Isk.artenng på iiorder 

f. \hd\referans\d,)kllment\hrllkman. txt 
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5.7.2 Uttag av analystabeIler 

Upprattad: 1996-03-15 

RevIderad 

Godkand av Hydrologiske avd ledllll1g 

Sid 37 
Utgåva I 

Bakom denna ruta doljer sig en mojlighet att gora en sammanstallning over 
samtliga referenser som finns i registret. 

Under 'vising og registrering av parametrar' grupperar du parametrar. Som 
standard har parametrarna grupperats i huvudgrupper på samma satt som de 
informationsf1odesbeskrivningar som anvants som underlag for registrering av 
dokumentreferenser i registret. Det går dock att gora egna grupperingar . 

Nar du 'kor analysen' får du en sammanstallning med nummer på samtliga 
referenser som ar sorterad med informationflode på ena axeln oeh kategorier på 
den andra. Du kan oekså skriva ut analysen oeh for narvarande får du alltid 
tabeller for alla huvudgrupper av parametrar samtidigt. 

f. Ihdlreferansldokumentlhrukmall txl 
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5.8 Menylinje och kommandon 

Menylinje i access (och andra Microsoft/Windows-applikationer) 
Vissa av dessa har du tillgång till i dokumentregistret och ar beroende på vilken 
kategori brukare du tillhor (Bruker, Puncher eller Systemadministrator) 

Menylinje: 
Ctrl F4 
Alt F4 
Ctrl X 
Ctrl V 
Ctrl C 

under fil, hjelp och rediger i de t1esta bilder: 
-Fil!Lukk:Close = Stang aktuell bild 
-Fil! Avslutt Stang hela registret 
-Rediger/Klipp ut Klipp ut, tex en textrad 
-Rediger/Lim inn Limma in, tex en textrad 
-Rediger/Kopiera Kopiera, tex textrad 
-Rediger/Merk post Markera text 
-Rediger/Slett post Slett post, innan dess måste posten markes 
-Help/Inhold Har kan du se system manualen i de t1esta 

bilder 

Menylinje i Systemmanual under Help/Inhold i de fiesta bilder 
Contents Innehåll i systemmanualen 
Topics Sok på amne 
Back Gå tillbaks till forra bilden 
Exit 
File/print topic 
Edit/copy 

Ovriga Knappar/kommando 
ESC 

DEL 

Alt Print screen 
Shift Insert (i Wp-dok.) 
Ta bort ref. 

Ctrl P -Skriv ut 

f. \hd\referans \d\lkument\hrukman. txt 

Stang applikation i dokumentregistret 
Skriv ut bild 
Kopiera texten i bilden (for att ta in i Wp

dokument) 

=Om LUKK ej fungerar anvand då ESC och 
darefter ev LUKK 
=Ta bort en rad. I access staller du dig i 
kanten på en rad, marker posten och trycker 
sedan DEL. 

Kopiera hela bilden inklusive text 
= Satta in bilden i Wp-dokument 
= I Registreringsschemats menylinje på 'slett 
post' eller genom att man forst klickar i 
vanstra kanten och darfter DEL. 
= Skriv ut rapport 
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