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 Genveje 

De vigtigste funktionstaster og genveje i Advo+  

 

F1  Hjælp 

F2  Placérer markøren i start af felt ved tast af F2 én gang 
eller i slutningen af felt ved tast af F2 to gange 

F3  Opret ny/indsæt ny 

F4  Slet linje eller kort 

F5  Oversigt (sager, klienter eller parter) 

F6  ‘Aktivér’ pil / opslag 

F7  Felt filter 

Ctrl+F7  Tabel filter 

F8  Kopier tekst til felt eller linje fra felt ovenover 

Ctrl+B  Søg/Lup  

F12  Hovedmenu 

Page Up/Page Down Bladring fra kort til kort (sag, klient, part) 

Ctrl+Page Up/Page Down  Bladring fra faneblad til faneblad  

  Bladring fra samme faneblad til samme faneblad, men til 
det første  

  kort (sag, klient, part)* 

  Bladring fra samme faneblad til samme faneblad, men fra 
ét kort  

  til det forrige kort (sag, klient, part)* 

  Bladring fra samme faneblad til samme faneblad, men fra 
ét kort  

  til det næste kort (sag, klient, part)* 

  Bladring fra samme faneblad til samme faneblad, men til det 
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 Genveje 

  sidste kort (sag, klient, part)* 

  * på sagskort dog kun fanebladene Yderligere, Saldi og  

  Sagstype 

 

  Oversigt 

 

ESC  Luk vindue/retur til forrige vindue/fortryd indtastning i felt 

Enter/Enter/Tab Forlad felt/gå videre til næste felt 

Alt+understreget  

bogstav  Udløser menuer/funktioner uden brug af mus 

Alt+Tab  Skifter mellem åbne programmer 

Ctrl+Tab  Bladring mellem åbne vinduer 

Mellemrumstast Sætter/fjerner  
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 Genveje 

Generelle genveje i Nav  
 

Skifte fokus fra hovedmenu til vindue Ctrl + F12 

Skifte fokus fra vindue til hovedmenu F12 

 

For at skifte mellem de forskellige menuer, 

i hovedmenuen Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3 m.v. 

 eller Ctrl-Alt-pil op/pil ned 

 

Skjule/vise hovedmenuen  Alt + F1 

 

Åbne mappe i menustrukturen  +tegnet på taltastaturet 

Lukke mappe i menustrukturen - tegnet på taltastaturet 

eller pil til venstre/højre 

 

Skifte mellem åbne vinduer i Navision Ctrl + Tab 

 

Lukke åbne vinduer i Navision Ctrl + F4 eller Esc 

 

Maksimere vindue (i Navision) Alt + Mellemrum + pil til højre + M 

Minimere  Alt + Mellemrum + pil til højre + - 

 

Gå til indbakke Ctrl + I 

Overfør tid Ctrl + H 

Parttildeling Ctrl + P 

Åben medarbejder på sag Ctrl + J 

Flet dokument – Åben linie mv. F6 

 

Udvide mapper: 

Part F5 

Medarbejder F5 

Øvrige oplysninger F5 

For at komme videre herfra Shift + F5 

 

Partsoversigt Ctrl + shift + 2 

Alt med understregning – f.eks.:  Alt + bogstavet, som er understreget 

 

 


