
Grundläggande hantering och handgrepp

Detta dokument används endast under utbildning i MONITOR G5. Det arbetssätt som beskrivs i
utbildningen kanske inte stämmer på just ditt företag, så anteckningar behöver göras för att
sedan beskrivas i företagets interna arbetsflödesbeskrivningar. För detaljerad information om
olika begrepp och områden som beskrivs i utbildningen kan du läsa online-hjälpen till
respektive rutin. Online-hjälpen hittar du via hjälpknappen på verktygsmenyn eller via Shift

+ F1 i rutinen. Du kan också se online-hjälp till ett visst område eller exempelvis en box via F1 i
rutinen.

Detta material är en sammanställning av grundläggande hantering och handgrepp i MONITOR G5.
Ytterligare information finns i manualen i MONITOR G5.

Generella funktioner
I MONITOR G5 finns många olika generella funktioner som kan användas i hela systemet. I det här
kapitlet beskrivs några viktiga generella funktioner.

I online-hjälpen kan du läsa mer om alla generella funktioner i MONITOR G5.

Datavalidering i rutiner
I alla enpostrutiner samt uppdateringsbara listor och tabeller görs valideringar i vissa fält. Systemet
kontrollerar då om data saknas eller om angivet data är felaktigt. Valideringen kan resultera i
felmeddelanden och varningar.

Exempelvis om leveranssätt saknas på en kundorder visar valideringen en felsymbol bredvid fältet.

Om leveransdatum på en kundorderrad inte är en arbetsdag eller inte är en av kundens
rekommenderade leveransdagar visar valideringen en varningssymbol bredvid fältet.

Om du håller muspekaren över dessa symboler visas orsaken i en tooltip. När det finns fel eller
varningar i fält visas också en valideringsruta i det nedre högra hörnet av rutinfönstret.

Valideringsrutan visar alla förekommande fel överst och förekommande varningar nedanför.
Tillhörande orsaker visas också. Om hela orsakstexten inte får plats kan du hålla muspekaren över felet
eller varningen för att se texten i en tooltip. Om du dubbelklickar på ett fel eller en varning i
valideringsrutan flyttas markören till det berörda fältet. Du kan minimera rutan med knappen om du

för tillfället inte vill se informationen eller om rutan skymmer bakomliggande information.
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Du behöver inte korrigera felet direkt, utan kan fylla i andra uppgifter. Det går dock inte att spara i
rutinen innan felet har åtgärdats. Detta förtydligas med att knappen Spara på verktygsmenyn är röd
och visar ett utropstecken . Om varningar finns går det att spara eftersom en varning endast

informerar dig om att uppgiften kan vara mindre lämplig att spara.

Egenskapshantering
En administratör (användare med rollen MONITOR-ansvarig eller Systemadministratör) kan ställa in
egenskaper på olika objekt i rutiner och lagra detta i egenskapsuppsättningar som kan knytas till
användare. Objekten som det går att ställa in egenskaper på är kryssrutor, fält, knappar och flikar.

Administratören kommer åt funktionen med knappen Egenskapshantering på rutinernas

verktygsmeny. Under knappen öppnas ett fönster där administratören lägger till en eller flera
egenskapsuppsättningar och väljer vilka användare, grupper eller roller som egenskapsuppsättningen
ska appliceras på. Administratören ställer in en egenskap på berörda objekt i egenskapsuppsättningen.

Flytta och dölja kolumner
I listor och tabeller kan du flytta om kolumner inbördes, alternativt dölja kolumner.

För att flytta en kolumn så drar du kolumnrubriken i sidled med muspekaren och släpper den där du vill
ha den, mellan två andra kolumner. Du får hjälp av två pilar som visas när du kan släppa
kolumnrubriken.

För att dölja en kolumn så drar du kolumnrubriken och släpper den ovanför eller nedanför de andra
rubrikerna i listan eller tabellen. Du får hjälp av ett kryss som visas när du kan släppa kolumnrubriken.

Funktionsknappar på tangentbordet
De flesta funktionsknappar (F1–F12) på tangentbordet är knutna till kortkommandon för centrala
funktioner i MONITOR G5. Läs om alla kortkommandon i online-hjälpen.

Färdiga och anpassningsbara dokumentmallar
I MONITOR följer det med en komplett uppsättning dokumentmallar för olika ändamål som täcker
behovet för de flesta företag, exempelvis förfrågan, offert, olika order och fakturor samt olika
rapporter. Dessa dokumentmallar är färdiga att börja användas direkt.

Om du vill anpassa en dokumentmall, exempelvis ändra innehåll eller layout av dokumentmallen, är det
möjligt att skapa varianter av dokumentmallen och använda ett rapportverktyg integrerat i MONITOR
G5 för detta ändamål.

Färdiga och anpassningsbara listtyper
Det finns många listrutiner i MONITOR G5. Rutinerna innehåller ofta flera listtyper som kan visas i olika
presentationer. Listtyper och presentationer används för att t.ex. hämta dataposter till en lista för att
visa en grafisk presentation, skriva ut, analysera eller uppdatera värden i poster i databasen.
Listtyperna och presentationerna som följer med är färdiga att användas. Som komplement kan du för
varje listtyp ställa in från vilka kolumner i ett register som du vill kunna selektera dataposter. Du kan
även skapa egna presentationer till listtyper. På så sätt kan du anpassa selekteringsmöjligheterna och
komplettera listtyperna.

Sida 2 av 22
Copyright © Monitor ERP System AB. Får ej distribueras till tredje part.

Utbildningsmaterial i MONITOR G5



Som tidigare nämnts kan du enkelt skapa nya presentationer till listtyper. Du kan då utgå från en
standardpresentation eller börja med en tom presentation. En presentation styr exempelvis vilka
kolumner som ska vara med i listan och vilka kolumner som ska aggregeras, hur listan ska grupperas
och/eller filtreras.

Inbyggd kalkylator i numeriska fält
I numeriska fält kan du skriva formler för att räkna ut ett värde. Ett formeluttryck visas i röd färg om
uttrycket inte är korrekt. Är uttrycket korrekt visas det i grön färg. När du lämnar fältet räknas värdet ut
och visas i fältet. Se bild nedan.

Inbyggd tolk i datumfält
I datumfält finns det en tolk för inmatning av datum. Tolken översätter koder till datum enligt tabellen
nedan. När du lämnar fältet tolkas koden och datumet visas i fältet. I förvalda värden i
selekteringsrader kan dessa koder användas för att t.ex. få datumet en viss dag i veckan, alternativt ett
datum i förhållande till dagens datum. När en kod används för att bestämma ett datum kommer
datumet att visas med kursiv stil så fort fokus flyttat från fältet. Om fältet återigen får fokus kommer
koden att visas så att ändringar kan utföras.

Kod Förklaring

1–7 Dag i aktuell vecka

01–31 Dag i aktuell månad

t Dagens datum

m Första dagen i aktuell månad

n Sista dagen i aktuell månad

y Första dagen i aktuellt år

z Sista dagen i aktuellt år

Alla bokstavskoder kan kombineras med siffror. Om du exempelvis anger m-3 blir datumet
första dagen i månaden, tre månader före aktuell månad. Om du anger y+2 blir datumet första
dagen i året, två år efter aktuellt år. Om du inte anger något +/- tecken tolkas det som + tecken,
dvs. y2 tolkas som y+2.

Integrerat beslutsstöd
Beslutsstödet är integrerat i systemet och består av rutinerna Beslutsstöd – Försäljning och Beslutsstöd
– Inköp. I dessa rutiner kan du se orderingång, försäljningsstatistik eller inköpsstatistik och olika viktiga
nyckeltal i form av mätare, diagram och listor. Du kan också skapa egna vyer från rutinernas backstage.
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Interaktivt skrivbord
Skrivbordet i MONITOR G5 är interaktivt på så sätt att du kan bygga en egen skrivbordskonfiguration
och fylla skrivbordet med interaktiva skrivbordskomponenter som visar olika typer av information i
form av mätare, diagram och listor. Du kan också välja en färdig skrivbordskonfiguration som en
administratör har byggt. Allt detta gör du från skrivbordets backstage. På skrivbordet kan du sedan
dubbelklicka i komponenterna och få fram detaljerad information i relaterade rutiner. Om du har
skapat en egen skrivbordskonfiguration kan du också ändra inställningar i komponenterna direkt på
skrivbordet.
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Kommentarer och fritexter
I registrerings- och rapporteringsrutiner kan du skriva olika typer av kommentarer, instruktioner,
fritexter osv. till inlästa poster. Då används en liten texteditor som innehåller funktioner för
formatering av texterna. Förutom att skriva text kan du även infoga bilder, fraser (från ett frasregister)
och din signatur (som består av dagens datum och ditt användarnamn). Fönstret med texteditorn kan
också lossas med knappen uppe i högra hörnet.

Med drag-och-släpp kan du även dra in vissa typer av filer från Utforskaren i Windows till texteditorn.
Är det en fil av typen Word, HTML eller text extraheras innehållet och infogas i texteditorn. Är det en
bildfil infogas bilden.

Då det finns en kommentar visas en fylld pratbubbla på kommentarsknappen. Om det inte finns
någon kommentar visas pratbubblan ofylld .

Till kommentarer går det i de flesta fall också att koppla filer via knappen Filer som är placerad

bredvid kommentarsknappen. Läs mer om det nedan.

Texteditorn är även tillgänglig på fritextrader (radtyp 4) på offert, förfrågan och order. Där går det även
att välja på vilka typer av dokument som fritexten ska visas.

Koppla filer
Med knappen Filer i registrerings- och rapporteringsrutiner kan du på inlästa poster koppla filer som

komplement till angivna kommentarer av olika slag. Knappen öppnar ett fönster för koppling av filer
och visning av kopplade filer. Du kan även koppla flera filer och välja vilken av filerna som ska vara
Förvald. Du kan Förhandsgranska filen direkt i fönstret om den är i PDF-format. Med knappen Öppna

i fönstret kan du öppna den kopplade filen i det program som filtypen är associerad med i
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Windows. Om du kopplar en fil på poster som offerter, förfrågan, order, operationer och material, kan
du aktivera Automatisk utskrift och få den kopplade filen automatiskt utskriven med
huvuddokumentet.

Tillvalet Utökad filvisare tillåter förhandsgranskning av fler filtyper direkt i visningsfönstret, bl.a. olika
ritningsformat och Office-filer, som Word, Excel osv. För den utökade filvisaren finns möjlighet att

använda pilknappar för att bläddra i ett flersidigt dokument. Tillvalet gör också att automatisk

utskrift av kopplade filer fungerar för nämnda filtyper och inte bara för filer i PDF-format.

Det är möjligt att dra en fil direkt från exempelvis skrivbordet eller Utforskaren i Windows och
släppa filen i filkopplingsfönstret. Ett dialogfönster öppnas då där du kan kopiera filen till en av
de registrerade sökvägarna (skapade i rutinen Sökvägar) och sedan är det möjligt göra
inställningar för den kopplade filen.

Meddelandecenter
Under knappen Meddelandecenter på namnlisten kan du se notiser från systemet, chatta med

andra användare samt om det finns uppgifter för dig att utföra.

Om du har fått en notis, en ny chatt eller en ny uppgift (med dagens datum som planerat datum) visas
en röd symbol med ett utropstecken på knappen för Meddelandecenter, för att göra dig

uppmärksam på detta.

MONITOR-sökning
I fältet MONITOR-sökning (Ctrl + F) på namnlisten kan du söka efter poster i hela systemet.

Det görs en mönstersökning av den text du knappar in. Om du t.ex. söker efter "123" så kommer du att
få träff på alla poster som innehåller "123", oavsett om det är ett ordernummer, ramordernummer,
artikelnummer, kundnummer, kontonummer osv. Du kan också söka efter poster i ett visst register
genom att ange registernamnet (på engelska) och ett kolon som sökuttryck före den fras du söker på.
Exempelvis för att söka efter "123" i kundorderregistret, så skriver du "customerorder:123".

MONITOR-till-MONITOR
MONITOR-till-MONITOR förenklar din kommunikation med kunder och leverantörer som också
använder MONITOR.
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Om du exempelvis skickar en inköpsorder med e-post ifrån MONITOR till din leverantör, så bifogas
ordern både som PDF och XML. E-postmeddelandet innehåller också information som visar vad som är
bifogat, i det här fallet en inköpsorder. Leverantören använder sedan den mottagna e-posten för att
automatiskt registrera kundordern i sitt MONITOR. Leverantören kan sedan skicka ordererkännandet
tillbaka till dig med e-post, som du i din tur använder för att ordererkänna inköpsordern i MONITOR.
Leverantören kan också skicka kundfakturan med e-post som du sedan använder för att registrera en
leverantörsfaktura.

Online-hjälp
I MONITOR G5 öppnar du online-hjälpen snabbt med F1. Då visas en hjälpsida för det område som har
fokus, t.ex. där markören står i ett fält i en rutin (så kallad kontexthjälp). På hjälpsidan finns en
beskrivning av det valda området. Det finns också en sidomeny på hjälpsidan med länkar till andra
hjälpsidor i rutinen.

Du öppnar online-hjälpen för en hel rutin med Shift + F1 eller med hjälpknappen som finns på

namnlisten i alla rutiner.

För att komma till startsidan för hela online-hjälpen använder du hjälpknappen som finns på

namnlisten i programfönstret, bredvid sökfältet MONITOR-sökning. Du kan också klicka på logotypen
för MONITOR G5 i sidhuvudet eller i sidfoten för att komma till startsidan.

I online-hjälpen finns det en kraftfull sökfunktion. Läs mer om att söka i online-hjälpen.

I online-hjälpen finns det också stöd för att navigera med hjälp av tangentbordet. Läs mer om
tangentbordsnavigering i online-hjälpen.

Språkhantering
Språk i MONITOR G5 finns på flera nivåer. Det finns olika visningsspråk som följer med i programmet,
som det går att välja mellan och ställa in som förvalda på användare. En användare kan sedan också
byta mellan visningsspråk. Det finns ett företagsspråk som väljs vid installationen och som grunddata
visas på som följer med i databasen. Slutligen finns språk som du kan lägga upp i rutinen Språk och som
väljs på länder i rutinen Länder. Land väljs i sin tur på olika adresser på företaget, kunder och
leverantörer och styr vilket språk som gäller förvalt för respektive adress.

Data som är möjligt att ha på olika språk kan också översättas. Det gäller benämningar, beskrivningar,
förklaringar osv. av olika poster. Översättningarna används på externa dokument som t.ex.
inköpsorder, ordererkännanden och fakturor.

En grundläggande princip är att allt data som användaren ser i fält i olika rutiner ska kunna visas på den
användarens språk. Om data inte är översatt visas det alltid på företagsspråket.

Fraser på dokument (rubriker) kan översättas till olika språk i rutinen Dokumenttexter.

Sök & hämta i stora register
I stora register, som t.ex. artikelregister och olika orderregister, finns det en kraftfull sökfunktion för att
söka och hämta upp poster i registret. Funktionen kallas Sök & hämta. Med funktionen kan du både
bläddra efter poster, göra mönstersökningar och se dina senast hämtade posterna i registret. En finess
är att du kan skapa sökpresentationer. Där anger du vilka kolumner i registret som ska vara sökbara
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och/eller lägger in filter med urval av olika typer av poster som ska vara sökbara.

Sök rutin
I fältet Sök rutin (Alt + D) på namnlisten finns en snabbsök för att hitta och öppna rutiner. Den är ett
alternativ till att leta rutiner i modulmenyn.

Det görs en mönstersökning av den text du knappar in. Om du exempelvis börjar att skriva "ång" så
kommer du att få träff på de rutiner som innehåller "ång" i namnet, som Ångra inleverans och
Orderingång.

Uppdatering i listor
I många listor i MONITOR går det att uppdatera data så att du kan ändra på värden direkt i listorna och
spara till databasen för de aktuella posterna. Det går även att använda funktionen Sök & ersätt i listor
för att ändra på alla värden i en viss kolumn. Detta är mycket användbart när man gör olika
"massuppdateringar" av poster i databasen.

Urval
Funktionen Urval finns på namnlisten och är en tabell som kan innehålla olika temporära dataposter
som du kopierar från listor för att återanvända som ett urval i selekteringar till andra listor. Syftet är att
kunna göra ytterligare databehandling av ett visst urval av dataposter.

Ändringslogg och utskriftslogg
I alla rutiner som kan uppdatera poster görs alltid en loggning av varje post som ändras. Ändringar på
fältnivå sparas i ändringsloggen med uppgifter om vad värdet var före och efter ändringen, när posten
ändrades samt vilken användare.

I rutiner som kan skriva ut dokument görs alltid en loggning av varje utskrift. Utskriften sparas i
utskriftsloggen så som den såg ut vid utskriftstillfället med uppgifter om när utskriften gjordes och av
vilken användare. Oavsett vad som har ändrats efter utskriftstillfället kan du alltså i efterhand se hur
den ursprungliga utskriften såg ut. Utskriftsloggen används även för att göra återutskrifter.
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Inloggning
När du startar MONITOR G5 visas en inloggningsruta. Här väljer du företag och anger användarnamn
och lösenord. När du startar MONITOR G5 nästa gång kommer det företag och den användare du angav
senast att vara förvalda i inloggningsrutan.

Inloggningsrutan visas också om du har loggat ut från MONITOR G5. Utloggning görs i skrivbordets
backstage. Med knappen Stäng uppe till höger avslutar du programmet.

Systemadministratören kan koppla ditt användarkonto i MONITOR G5 till ditt Windowskonto,
så att du blir automatiskt inloggad när du startar MONITOR G5.

Skrivbordet
Skrivbordet i MONITOR G5 är själva huvudfönstret. Gränssnittet är överskådligt och flexibelt. Det
innehåller olika menyer, verktygsfält och funktioner.

Skrivbordet visar i grundutförandet olika bakgrundsbilder som bestäms av vald färgskala/tema. Du kan
även skapa skrivbordskonfigurationer och fylla skrivbordet med interaktiva skrivbordskomponenter
som visar olika typer av information. Skrivbordskonfigurationer och val av färgskala/tema hittar du
under Skrivbord respektive Inställningar i backstage.

Du kan minimera skrivbordsfönstret eller minska storleken. Är skrivbordet minimerat eller i mindre
storlek kan du fortfarande se, öppna och stänga rutinfönster som vanligt eftersom de inte är låsta till
skrivbordet. När du startar om MONITOR G5 visas skrivbordet i samma storlek, position och bildskärm
som senast.

Längst upp på skrivbordet finns namnlisten. Till vänster på namnlisten finns knapparna Fönster (1),
Meddelandecenter (2), Urval (3) och fältet Sök rutin (4). I mitten av namnlisten finns en titelrad (5) som
visar i vilket företag, databasnummer, lagerställe, bokföringsår och period du arbetar. Ditt
användarnamn visas sist på titelraden. Till höger på namnlisten finns en hjälpknapp (6) som öppnar
startsidan för online-hjälpen. Bredvid finns fältet MONITOR-sökning (7) som används för att söka efter
poster i hela systemet.
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I online-hjälpen kan du läsa mer om respektive funktion på namnlisten.
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Uppe till vänster på skrivbordet finns Backstage (1) där du hittar olika generella funktioner och
inställningar. Bredvid backstage finns Modulmenyn (2) med en knapp för varje modul som listar alla
rutiner du har rättigheter till.

Backstage
I backstage på skrivbordet finns olika generella funktioner och inställningar för MONITOR G5 och dig
som användare.

Funktion Förklaring

Inställningar Välj olika inställningar för tema, påminnelser, utskrifter osv.

Lagerställe Se och välj tillgängliga lagerställen i systemet.

Språk Se och välj förvalt språk och nuvarande språk.

Bokföringsår Se och välj förvalt och nuvarande bokföringsår.

Skrivbord Välj layout och skrivbordskomponenter för ditt skrivbord.

Om Se information om MONITOR G5.

Logga ut Logga ut från MONITOR G5.

I avsnittet Backstage i online-hjälpen kan du läsa mer om respektive funktion i backstage.

Backstage i rutiner
Varje rutin har en backstage som innehåller olika funktioner beroende på typ av rutin.

Funktion Förklaring

Sidopanel Välj vilka komponenter som ska visas i sidopanelen.

Länkar Kopiera hyperlänk till denna rutin och post.

Instruktion Skapa egna instruktioner för denna rutin.

Selekteringsrader Välj selekteringsrader att visa i fliken Selektering.

Presentationer Skapa egna presentationer till olika listtyper.

Inställningar Gör inställningar för beslutsstöd.

Formatmallar Skapa egna formatmallar för import av data från textfiler.

I avsnittet Backstage i rutiner i online-hjälpen kan du läsa mer om respektive funktion i
rutinernas backstage.
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Modulmenyn
Modulmenyn innehåller en knapp för varje modul i MONITOR G5. När du klickar på en modulknapp
visas en lista med rutinerna i den modulen. I listan är rutinerna är grupperade i sektioner enligt tabellen
nedan. Visas en asterisk (*) betyder det att rutinerna i den sektionen är ett tillval.

Modulmenyn styrs av rättigheter. Om du saknar rättigheter till samtliga rutiner i en modul visas inte
den modulknappen för dig. Listan under en modulknapp visar de rutiner du har rättighet till i den
modulen.

Ikon Namn Sektioner

Tillverkning Artiklar, Konfigurator*, Kalkyler, Order, Planering, Operationslego,
Avrapportering, Statistik/Uppföljning, Produktionsgrupper, Verktyg &
Underhåll

Inköp Leverantörer, Förfrågan, Order, Inleverans, Statistik/Uppföljning,
Leverantörsreskontra, Likviditetsprognos

Försäljning Kunder, Säljstöd, Offerter, Leveransplaner, Order, Utleverans,
Fakturering, Statistik/Uppföljning, Kundreskontra, Likviditetsprognos

Lager Artiklar, Behovsplanering, Inventering, Värdering, Spårbarhet, Ärenden,
Aktiviteter, Beräkning, Lagerplatssystem*

Tidrapportering Personal, Stämpling, Avstämning, Grunddata

Redovisning Kontoplan/Dimensioner, Automatkontering/-fördelning, Periodiseringar,
Lagerredovisning (Internredovisning*), Verifikationer,
Rapporter/Uppföljning, Projekt, Budget, Period-/Årsbyte,
Anläggningsregister*, Skapa rapport

Generella
register

Grundinställningar, Ekonomi, Dokumenthantering, Filhantering,
Export/Import, EDI*, Användare/Personal, Kategorier, Övriga tabeller,
Systemunderhåll, Agenten*, Kundorderöverföring*

Som alternativ till att öppna rutiner via modulmenyn finns sökfältet Sök rutin på namnlisten.
Det är en snabbsök för att hitta och öppna rutiner.

Med kortkommandot F9 kan du öppna en temporär version av modulmenyn som då också
innehåller sökfältet Sök rutin. Den funktionen är särskilt användbar i de fall du har rutinfönster i
maximerat läge på skärmen.
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Rutinfönster
Rutinfönstren i MONITOR G5 är fristående från huvudfönstret. Du kan placera dem var du vill på
bildskärmen. Har du flera skärmar kan du även flytta rutinfönstren mellan skärmarna. Rutinfönstren är
anpassade för en minsta bildskärmsupplösning av 1280 × 720 pixlar (HD).

Rutinfönstren innehåller alltid följande delar: Backstage (1) med olika generella alternativ och
inställningar för rutinen, Verktygsmeny (2), Namnlist (3), Boxar (4) med olika innehåll. Funktionsmeny
(5) finns i vissa boxar. En del rutinfönster är också indelade i flera flikar (6).

Det finns i huvudsak tre olika typer av rutinfönster i MONITOR G5, enpostrutiner, listrutiner och
tabellrutiner.

När en rutin stängs så kommer systemet ihåg dess storlek och position tills nästa gång rutinen öppnas.

OBS! Daglig styrning och anpassade rapporter omfattas ej av denna funktion.

Enpostrutiner
Enpostrutiner används för att registrera och uppdatera en datapost åt gången. Det är dataposter som
innehåller mycket information som exempelvis artiklar, kunder och kundorder. Rutinfönstren innehåller
även följande delar: Huvudrad (1) med postväljare, Statusrad (2) med information om när posten
senast ändrades och skrevs ut, Valideringsruta (3) som visar eventuella varningar och fel från olika
valideringar i rutinen, Sidopanel (4) med användbar information från olika register kopplat till den
aktuella dataposten.
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Listrutiner
Listrutiner används för att selektera och hämta upp flera dataposter till olika listor för utskrift och
rapportering. Rutinfönstren innehåller även följande delar: Listtyper (1), Presentationer (2),
Selekteringsrader (3), Inställningar (4) och Grupperingshuvud i listor (5). Några listor har även en
sidopanel.
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Tabellrutiner
Tabellrutiner används för att registrera olika grunddata i tabellform, exempelvis villkor, koder, prislistor
och kategorier. Rutinfönster av denna typ innehåller en eller flera tabeller (1) uppdelade på olika flikar.

Underordnade fönster
Det finns även underordnade fönster till många rutinfönster i MONITOR G5. Det är dels modala fönster
(dialogrutor). Dels är det vissa boxar samt fönster under olika knappar i rutiner. Dessa går att lossa från
rutinfönstret och blir då underordnade flytande fönster till rutinfönstret. Läs mer om underordnade
fönster i online-hjälpen.

Funktionsmenyn
Det finns en funktionsmeny i vänster kant i alla listor, selekteringsrader och olika tabeller i rutinerna.
Menyn innehåller knappar med olika funktioner. Om du håller muspekaren över en knapp så visas
knappens funktion i en tooltip. I bilden nedan ser du ett exempel på en funktionsmeny i en lista.

Många av knapparna på funktionsmenyn finns även på kontextmenyn under höger musknapp för de
användare som föredrar att använda den menyn i stället.

I avsnittet Funktionsmenyn i online-hjälpen finns en förteckning över de vanligaste knapparna
på funktionsmenyn, förklaring av deras funktioner och eventuella kortkommandon.

Kontextmenyn
I MONITOR G5 finns en kontextmeny som öppnas med höger musknapp.
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Kontextmenyns innehåll varierar beroende på var i rutinfönstret du öppnar den. Den finns tillgänglig i
inmatningsfält, boxar, listor, tabeller, kolumnrubriker i tabeller och kolumner i listor. Kontextmenyn
kan vara ett alternativ till funktionsmenyn, t.ex. för länkning till andra rutiner.

Kontextmenyn kan också innehålla vissa specialfunktioner. Detta gäller om du öppnar menyn i
inmatningsfält, listor, kolumnrubriker i tabeller och kolumner i listor.

I avsnittet Kontextmenyn i online-hjälpen finns mer information om dessa specialfunktioner.

Sidopanelen
Under Sidopanel i rutinens backstage kan du lägga till eller ta bort olika registerkomponenter för
sidopanelen i den aktuella rutinen.

Sidopanelen (1) finns i högra delen av rutinfönstren. Du tar fram sidopanelen med F10 eller med
knappen Visa sidopanelen . När sidopanelen visas så kan du använda samma knapp eller F10 för att

dölja den.

Komponenterna i sidopanelen visar information och värden relaterade till den aktuella posten i en rutin
eller till markerad post i en lista. Vissa värden har även hyperlänkar till berörda rutiner så att du direkt
kan se bakomliggande information till det specifika värdet.

Under Inställningar – Allmänt i skrivbordets backstage kan du ställa in att sidopanelen förvalt
ska visas i rutiner.
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Sök & hämta i stora register
I stora register i MONITOR G5, som t.ex. artikelregister och olika orderregister, finns det en kraftfull
sökfunktion för att söka och hämta poster i registret. Den kallas Sök & hämta. Med funktionen kan du
både bläddra efter poster, söka efter poster och se dina senast hämtade poster i det aktuella registret.
En finess är att du kan skapa sökpresentationer. I en sökpresentation bestämmer du vilka kolumner du
vill ha med i sökpresentationen och vilka av dem som ska vara sökbara. Du kan också lägga in filter med
urval av olika typer av poster som ska vara sökbara.

Du tar upp Sök & hämta med listmenyknappen eller med F4 i fält som går till stora register,

exempelvis ett artikelfält för artikelregistret.

I avsnittet Sök & hämta i stora register i online-hjälpen kan du läsa mer om Sök & hämta.

Söka i listor

Listor i MONITOR G5 har en sökfunktion som du aktiverar med knappen Sök (Ctrl + B) på

funktionsmenyn i listan.

I sökfältet anger du in de fraser du söker efter. Du kan ange flera sökfraser skilda åt med mellanslag.
Programmet söker automatiskt igenom alla kolumner och rader i listan efter fraserna och presenterar
resultatet i listan. Du kan även aktivera sökningen manuellt med knappen Sök.

Resultatet markerar träffar med en gul bakgrundsfärg och listan filtreras så att bara de rader som
innehåller träffar visas.

Fraser från tidigare sökningar lagras i sökfältet så länge du inte stänger rutinen.

Med knappen Återställ tar du bort sökresultatet och även fraser från tidigare sökningar.

Du stänger sökfunktionen genom att trycka igen på sökknappen på funktionsmenyn eller trycka på
stängknappen till vänster om sökfältet.

Söka och ersätta i listor
I uppdateringsbara listor eller i tabeller i MONITOR G5 finns en funktion för att söka och ersätta värden.

Detta aktiverar du med knappen Sök & ersätt (Ctrl + H) på funktionsmenyn.
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Du anger det värde du vill söka efter och det värde du vill ersätta med. Det kan exempelvis vara ett
antal, ett ord eller om en kryssruta är ikryssad. Förvalt föreslås att söka efter värdet som står i
kolumnen på raden som är markerad. Funktionen söker och ersätter i den kolumn som är markerad i
listan/tabellen.

Inställningar

Inställningen Ersätt alla rader använder du om du vill ange ett värde att ersätta med på alla raderna
med rätt värde i kolumnen.

Inställningen Endast hela ord gör att du endast får träffar på hela ord när du söker.

Inställningen Gemener/VERSALER gör att sökningarna tar hänsyn till om du angett gemener eller
versaler.

Knappar

Med knappen Ersätt så ersätter du värdet i fältet på den markerade raden.

Med knappen Ersätt alla verkställer du alla ersättningar.

Med knappen Nästa går du ned i listan till nästa rad som innehåller värdet som du söker efter.

För att kunna aktivera Sök & ersätt-funktionen måste du först göra listan uppdateringsbar

innan du hämtar upp den. Det gör du med knappen Uppdateringsbar (Ctrl + U) på

verktygsmenyn i rutinen.

Selektering
En listrutin har alltid en flik som heter Selektering med ett antal selekteringsrader, som du använder för

att selektera dataposter i olika intervall till listan. Listan tar du fram med knappen Hämta på

verktygsmenyn i rutinen.
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Det finns en standarduppsättning av selekteringsrader i varje rutin, men du kan ändra vilka
selekteringsrader som du vill ha i respektive rutin. Läs mer om det i avsnittet Selekteringsrader.

På selekteringsraderna skapar du intervallen i selekteringen, med hjälp av fälten Från och med och Till
och med. Du kan också välja att exkludera dataposter i selekteringen genom att markera kryssrutan
Exkludera. För vissa register kan du inte skapa intervall. Då är fältet Till och med inaktiverat.

Du kan duplicera selekteringsrader med knappen Lägg till rad på funktionsmenyn. På så sätt kan du

kombinera olika intervall från samma register så att de inkluderas eller exkluderas i selekteringen.

Det finns möjlighet att spara egna förvalda intervall av dataposter på selekteringsraderna i en listrutin.
Den funktionen heter Förvalda värden och finns i rutinens backstage.

Med knappen Återställ flik tömmer du gjorda selekteringar och återställer gjorda inställningar i

fliken till standardvärden. Även förvalda värden som du har läst in och selekteringsrader som du har
lagt till tas då bort.

Med funktionen Urval kan du ta med ett urval av dataposter att selektera på. Du gör det genom att
markera kryssrutan Urval på en selekteringsrad. Den kryssrutan visas bara om det finns ett kopierat
urval av dataposter från registret på selekteringsraden. Läs mer om detta i avsnittet Kopiera till Urval.

Du kan göra mer avancerade selekteringar genom att använda jokertecken. Läs mer om det i avsnittet
Avancerad selektering.

Selekteringsrader för olika kategorier (som Artikelkategori i bilden ovan) har knappen Kategorival

istället för fältet Till och med. Knappen är aktiv om det finns kategorier innehållande Vallista eller
Vallista (tvingande) registrerade för den aktuella kategorin. Under knappen kan du då välja värden från
vallistor att selektera på. När du väljer värden att selektera på, kommer automatiskt jokertecknet
procent "%" att läggas till på slutet av selekteringen. Jokertecknet understreck "_" läggs till automatiskt
om du utelämnar ett värde i en kategori. Läs mer om kategorier i hjälpen till rutinen Kategorier.

Avancerad selektering
Du kan göra en mer specificerad selektering i listrutiner genom att utnyttja jokertecken i fältet Från och
med på fliken Selektering i rutinerna. När du använder jokertecken (på engelska wildcard) inaktiveras
fältet Till och med, förutom för jokertecknet " !" som bara ska användas i fältet Till och med. De
jokertecken och uttryck som stöds och hur du kan använda dem beskrivs i nedanstående tabell.
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Uttryck Förklaring Exempel

% Procenttecken "%" selekterar allt före eller efter tecknet. pl% – tar med allt som börjar
med "pl".

%rg – tar med allt som slutar
med "rg".

%ul% – tar med allt som
innehåller "ul".

! Utropstecken " !" med ett inledande mellanslag kan
användas för att selektera på ett enda nummer.

5000 i fältet Från och med
och 5000 ! i fältet Till och
med – tar endast med exakt
nummer "5000".

_ Understreck "_" selekterar allt i angiven position, även
blanksteg (mellanslag) selekteras.

_ _ _ _bult – tar med allt som
är åtta tecken långt och
slutar på "bult".

[n-n] Hakparenteser "[ ]" innehållande uttrycken "n-n", "nn" eller
"^n" måste alltid kombineras med jokertecknen Procent "%"
eller Understreck "_" och kan användas för att selektera
både siffror och text.

5[3-5]9% – tar med allt som
börjar på 539, 549 och 559.

_[2-6]% – tar med allt som
har 2, 3, 4, 5 och 6 i andra
position.

[nn] %[25] – tar med allt som
slutar på antingen 2 eller 5.

[^n] Taksymbol (cirkumflex) "^" används för att exkludera det
tecken som står till höger om symbolen.

7[^4]% – tar med allt som
börjar på 7 och inte har 4 i
andra position.

[^n^n] 5[^2^4]% – tar med allt som
börjar på 5 och inte har 2
eller 4 i andra position.

Selekteringsrader
Under Selekteringsrader i rutinens backstage kan du ställa in vilka selekteringsrader du vill ha i rutinen
samt inbördes ordning mellan selekteringsraderna. Dessa inställningar gäller bara ditt användarkonto.

Selekteringsrader finns i backstage för både i listrutiner och enpostrutiner. I listrutiner kan du ställa in
vilka selekteringsrader du vill ha för varje listtyp i fliken Selektering. I enpostrutiner kan du ställa in vilka
selekteringsrader du vill ha under knappen Selektering på verktygsmenyn.
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Om det är en listrutin kan du i fältet Listtyp välja för vilken listtyp som du vill anpassa
selekteringsraderna.

Här finns en tabell med Valbara selekteringsrader och en tabell med Valda selekteringsrader. Med

knapparna mellan tabellerna lägger du till eller tar bort selekteringsrader. Med två andra

knappar kan du också flytta valda selekteringsrader inbördes uppåt eller nedåt . Du kan också

lägga till, ta bort eller flytta selekteringsrader genom att dra och släppa dem med muspekaren.

I tabellen med valda selekteringsrader kan du också markera Favorit för de rader som du oftast
använder när du selekterar data i rutinen. Rader du markerat som favoriter visas sedan överst på fliken
Selektering i en egen sektion Favoriter.

Med knappen Töm tömmer du valda selekteringsrader. Med knappen Spara sparar du de valda

selekteringsraderna. Med knappen Återställ återställer du till standarduppsättningen av

selekteringsrader.
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