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Gömma vissa texter på kartan 

Förutsättningar Du kan gömma texter vissa texter på kartan. Detta kan ske 
på tre olika sätt: 

1. Välj att bara visa texter för vissa fält. Övriga fälts 
texter visad då inte på kartan. 

2. Gömma texter som tillhör ett visst lager. 

3. Gömma enskilda texter på kartan 

De olika funktionerna går att kombinera. 

Välj att visa texter bara för vissa fält 

Du kan välja att bara visa 
texter för vissa fält, genom att 
markering sker för att Visa 
endast text för valda fält.  

Samtidigt kan du välja att 
bara visa färg för de utvalda 
fälten.  

Och sedan Välj fält. En lista 
öppnas på dina fält. 

 
Välj vilka fält du vill se texter 
på och därefter Godkänn /välj 

 
Du återgår till att visa text 
och färg igen för alla fält, 
genom att ta bort bocken igen 
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Gömma texter för ett lager 

Om man har många fält 
kommer texterna ofta att gå 
in i varandra och kartan blir 
oöverskådlig eftersom det ofta 
inte heller går att flytta 
texterna. I det läget kan det 
vara bra att gömma texter för 
vissa grödor t.ex. trädor. 

För att göra detta öppnar du 
Jobb info 

 
Och fliken Lager 

 
Här tar du bort bocken för den 
grödan (lager) som du inte vill 
se text för i kolumnen Text. 

 

Vill du se texterna igen, sätter 
du tillbaka markeringen igen. 

 

Sparar du kartan kommer 
inställningen att finnas kvar 
nästa gång du öppnar 
programmet. 
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Gömma enskilda texter 

Om du vill gömma en enskild 
text, sätter du markören över 
texten och högerklickar. 
Denna dialog visas 

 
Här väljer du Visa/göm text 

Texten syns inte längre. 

 

Sparar du kartan kommer 
inställningen att finnas kvar 
nästa gång du öppnar 
programmet. 

 

 
 

Om du vill ta fram texten igen 
högerklickar du någonstans 
på skärmen. 

 
Välj Visa gömda texter 

Alla gömda texter visas med 
ett rutnät över. Sätt markören 
över texten du vill visa igen 
och högerklicka. 

 
Här väljer du Visa/göm text 

Högerklicka igen  

 
och klicka på Visa gömda 
texter så göms andra gömda 
texter igen. 

 

 

 


