
 

Arkivering av data 
Manual senast ändrad 2011-07-20 

 

Sida 1 

 

Arkivering av data 

Arkivering av data 

 

Funktionen finns i dialogen Driftsenheter 

Med funktionen kan du göra en utläsning av data från en eller 
flera driftsenheter. Med funktionen kan du läsa in arkiverad 
data igen. Funktionen kan användas som en ångra funktion 
(Backup). Genom att arkivera en eller flera driftsenheter, 
innan du börjar arbeta, kan du läsa in och återgå till dessa 
tidigare arkiverade data om du gör något fel.  

Arkivera data 

Öppna driftsenheter 

 
välj fliken Skapa/ändra 

Markera en (texten blir blå)  
eller flera driftsenheter som 
du vill arkivera. Genom att 
hålla ned Ctrl tangenten 
samtidigt som du klickar på 
rader, markeras flera drifts-
enheter.  

 

 

Välj därefter pilen  efter 
Arkivera data och i 
rullningslisten väljer du 
Arkivera data 

 
 

Därefter visas en dialog med 
de driftsenheter som är valda. 
Samtidigt skapas en 
kommentar, denna 
kommentar kan du själv rätta 
i om du så önskar. Godkänn 
med OK 

OBS: beroende på antal 
driftsenheter kan de ta 
någon tid att läsa ut 
uppgifterna 
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Filen läses ut till mappen 
DataLogiskS som finns under 
Mina dokument. Här 
placeras den i undermappen 
Archive 

Inga tidigare gjorda arkivfiler 
skrivs över, skapas ny varje 
gång. 

Filen döps till dagen datum 
och aktuellt klockslag, filnamn 
.fd  

Exempel 

Fältdata 2011-10-18 
15.18.44.fd  

Läsa in arkiverad data 

Välj därefter pilen  efter 
Arkivera data och i 
rullningslisten väljer du Arkiv 

 

Markera i listan de arkiverade 
data som du vill läsa in 
(texten blir blå) Välj därefter 
Läs in  

 

En lista visas med de 
driftsenheter som datafilen 
innehåller. Markera i 
kolumnen Välj den/de som du 
vill läsa in. 

Välj därefter Läs in  

 

När du läst in data så kommer 
det automatiskt att skapas en 
arkiverad fil 
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Genom att välja pilen  efter 
Arkivera data och i rullnings-
listen välja Arkiv, kan du 
genom att visa även 

autoarkiverade se vilka filer 
du läst in. 

Exportera och skicka filer 

Generellt Du kan spara ned filerna på CD eller USB eller sända dom 
med e-post (Fungerar endast tillsammans med Microsoft e-
post program) 

Sänd data via e-post 

Öppna Arkiv under 
Arkiverade data 

Markera raden med de data 
du vill sända med e-post. 

Välj därefter Sänd via e-post 
 

Därefter öppnar ditt e-post 
program med den aktuella 
filen bifogad. Du behöver 
endast ange e-post adressen 
till den som skall mottaga 
data.  

Kopiera fil till CD eller liknande 

Markera raden med de data 
du vill kopiera till en fil.  

Välj därefter Kopiera till fil 

 

Därefter öppnar en dialog där 
du kan välja var du vill spara 
filen. Du kan direkt spara ned 
den på ett USB-minne, vill du 
bränna den på en CD skiva får 
du först spara filen och 
därefter bränna den därifrån. 

 
Ta bort datafiler 

Du kan ta bort en rad åt 
gången. Markera raden och 
välj därefter Ta bort. Det du 
tar bort här är bara de utlästa 
datafilerna, det berör inte dina 
data du har i själva 
programmet. 

 

 


