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Oversigt og grundlæggende funktioner
Valg af rapport
Filtrering af tabel
Scroll op/ned

Værktøjet giver mulighed for at hente data fra en bestemt rapport. De grundlæggende funktioner er at
filtrere i tabellen ud fra en række krav, sortere i tabellen samt vælge forskellige rapporter.
Bemærk søjlen helt til højre giver mulighed for at scrolle op/ned på siden.

Filtrering af tabel

Helt til venstre er de forskellige kategorier af filtreringer, man kan foretage. Under nogle af kategorierne
kan der findes underkategorier, som specificerer filtreringen. Eksempelvis kan man filtrere data efter
bestemte år eller måneder.
Bemærk, at der kan scrolles i filtreringsmulighederne ved at bruge den mørkegrå søjle.
Det er naturligvis muligt at filtrere efter samtlige krav ad gangen. I toppen af siden ses en oversigt over
valgte filtre:
Filtre

Flere filtre fra samme
kategori

Filtre kan nemt fjernes ved at trykke på det lille kryds ved det givne filter. Hvis der er valgt mere end ét
filter fra en kategori, vil kategorien fremgå samt hvor mange filtre inden for den kategori, der er anvendt.
Trykkes på denne, kan man se og eventuelt fjerne filtrene.

Sortering og visning af data i tabellen

Tryk på pil for at
sortere

Data i tabellen kan sorteres ved at trykke på den sorte pil ved den bestemte kolonne. Eksempelvis kan ’Art’
og ’Farvand’ kolonnerne sorteres alfabetisk. Ligeledes kan årene sorteres enten stigende eller faldende,
hvis man har valgt mere end ét år.
Levende vægt (kg), Landet vægt (kg) og Værdi (kr)  Der kan kun sorteres i én af disse kolonner ad gangen.
Ved at højreklikke på en kolonne, ses der nogle ekstra muligheder ift. hvordan dataen skal fremgå i
tabellen:

Eksempelvis kan man under ’Tilføj cellegraf’ tilføje et visuelt billede af dataen. Vist på illustrationen
anvendes ’Søjle’ muligheden. Ved at holde musen på skillevæggen mellem kolonnerne, kan man justere
bredden af kolonnerne. Dette kan være en god ide, hvis man vil tilføje søjler til sin tabel.
Derudover kan man tilføje subtotaler til tabellen, eller forkortet numerisk værdi (eks. ’100 td’).
Hvis man højreklikker på tabellen, findes muligheden ’Maksimer visning’. Klikkes på denne, vil tabellen
forstørres, og filtreringen forsvinder fra billedet.

Feltet vil hedde ’Gendan visning’, hvis man allerede har maksimeret visningen. Trykker man på denne, vil
man kunne se filtrerings-mulighederne igen.

Fortryd-funktion og tastaturgenveje
I øverste højre hjørne på siden finder man fortryd samt annuller-fortryd funktionerne. Ved brug af fortryd
kan man fortryde ændringer man har lavet til tabellen.

Trykker man på de tre prikker, vil man få en række muligheder:

Her kan man f.eks. få information om rapporten ved at trykke på ’Rapportinformation’, eller se en oversigt
over alle de forskellige tastaturgenveje.

Eksportering af tabel til Excel, .tsv, .csv format
Det er muligt at eksportere data til forskellige fil-formater. Højreklikkes der på tabellen, vil følgende menu
komme frem:

Eksporter data

Her kan man specificere hvad og hvordan der skal eksporteres. Man vælger hvilke rækker og kolonner der
skal indgå samt hvilket filformat:

Trykkes der på ’OK’, vil en fil med den valgte filtype begynde at blive downloadet.
Bemærk, at det er kun den valgte rapport der bliver eksporteret.

Eksport af tabel til PDF

Tryk på ’Udskriv
objekt’

Her kan man tilpasse eksporteringen:

