Microsoft Dynamics NAV: Genvejstaster
Arbejd mere effektivt ved at benytte dig af de indbyggede genvejstaster i NAV. Vi har samlet de vigtigste i følgende to skemaer.
Ctrl + C

Ctrl + N

Ctrl + G

Ctrl + Shift + C

Ctrl + Shift + W

Kopier

Opret ny post

Gå til

Kopier række

Åben en liste i et
separat vindue

Ctrl + Shift + Q

ESC

Ctrl + X

Ctrl + O

Ctrl + L

Skjul/udvid en linje i et
hierarki

Luk vindue eller fortryd
indtastning af data

Klip

Åbn regnskab

Vis links

Ctrl + Shift + V

Ctrl + Shift + D

Ctrl + Shift + A

Shift + Tab

Ctrl + V

Indsæt række

Vis dimensioner

Ryd alle filtre

Hop til forrige felt

Sæt ind

Ctrl + P

Ctrl + W

Ctrl + Shift + R

Ctrl + Shift + Enter

Ctrl + Shift + F1

Udskriv

Eksporter til Word

Vis liste

Gem og luk vindue, og
åbn nyt vindue

Åbn vinduet om denne
side/rapport (Zoom)

Ctrl + Z

Ctrl + T

Ctrl + E

Ctrl + Shift + E

Ctrl + Shift + F3

Fortryd

Sortering

Eksporter til Excel

Rediger liste

Vælg begræns totaler til
(Tabelfilter)
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Ctrl

Alt

Shift

Vis genvejstaster i menu
F1

Åbn Hjælp

Skjul eller udvid menulinje
(/handlingsrude)

F2

Rediger

Opret nyt dokument eller
Vælg adresselinje

Skift for at vise/skjule
faktabokse

F3

Vælg Skriv for at filtrere
(Feltfilter)

Vælg: Søg på sider

Filtrer på værdien i et felt

Vælg Vis Resultater
(FlowFilter)

F4

Rul ned eller slå op for at
vælge data

Slå op i den relaterede
liste

Luk vindue eller luk
program

Åbn et opslagsvindue (fra
en ellipse knap […])

F5

Opdater det aktive vindue

F6

Gå til næste ramme

Skjul eller udvid den aktive
ramme

Gå til forrige ramme

F7

Vis statistik

F8

Kopier felt ovenfor

F9

Bogfør

Frigiv dokument

Bogfør og udskriv

F10

Vælg menulinje og vis
genvejstaste

Vælg menulinje og vis tips
til tastning

Vis en genvejsmenu

F11

Afstem eller opdel linje

Udlign, Hent
kildedokumenter eller Hent
lagerdokumenter

F12

Vælg adresselinje

Optimer plads for den
aktuelle side

Gem og luk vindue

Hop til felt nedenfor uden
at åbne rul-ned menuen

Vis fejlmeddelelse

Vis poster

Åbn den relaterede post
Rul ned eller slå op for at
få vist data

Enter

Hop til næste rediger bare felt

Tab

Hop til næste felt på
oversigtspaneler uden linje

Insert

Hop til næste redigerbar felt

Indsæt ny linje

Delete

Slet markeret tekst

Slet den markerede linje

Home

Hop til første felt på en linje

Hop til første linje på en
liste

End

Hop til sidste felt på en linje

Hop til sidste linje på en
liste

Skift mellem åbne vinduer

Page
Up

Vis forrige dokument eller
kort/post på en liste

Page
Down

Vis næste dokument eller
kort/post på en liste

Pil op

Hop til felt ovenfor i samme
kolonne

Hop op mens den
markerede linje forbliver
markeret

Pil ned

Hop til felt nedenfor i samme
kolonne

Hop ned mens den
markerede linje forbliver
markeret

Venstre
pil

Hop til forrige felt eller tegn

Hop til første felt på en
linje

Gå til forrige vindue i
navigationshistorikken

Højre
pil

Hop til næste felt eller tegn

Hop til sidste felt på en
linje

Gå til næste vindue i
navigationshistorikken
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Udlign, Hent
kildedokumenter eller Hent
lagerdokumenter

