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TID utskrifter 

Allmänt Detta avsnitt beskriver hur data från TID registreringar kan 
skrivas ut 

 

För att komma till utskrifts-
modulen väljer du utskrifter, 
rapporter eller klickar på 
skrivarikonen  

 
 

För att avgränsa så att du 
bara ser utskrifter som berör 
TID uppgifter väljer du TID i 
rullningslistan under grupper 

 

Uppsättning och urval 

Till höger i utskriftsskärmen 
kan inställning av uppsättning 
göras. Här kan du välja 
Skrivare. 

Om du jobbar med flera 
driftsenheter kan du i rutan 
Driftsenheter välja från vilka 
du vill skriva ut uppgifter för  

 

 

Genom att klicka på  
öppnas en lista där du 
markerar den/de driftsenheter 
du vill skriva ut för. Godkänn 
med OK 

 
 

En markeringen för Utskrift 
per driftsenhet gör att 
utskrifterna sorteras och 
presenteras samlade för varje 
driftsenhet. Tas markeringen 
bort presenteras alla uppgifter 
i en samlad summa  
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Under Utvalda kan du välja 
specifika platser 

 
 

Om du t.ex. väljer Fält visas 
en lista med alla fält. De fält 
som du bockar för i kolumnen 
valda visas uppgifter för i 
utskriften. Godkänn med OK. 

 

Om du väljer  till höger i 
raden Utvalda, kan du välja 
andra platser 

 
 

I raden Personer kan du 
välja att visa uppgifter som 
bara berör en person 

 
 

De personer som du bockar 
för i kolumnen valda visas 
uppgifter för i utskriften. 
Godkänn med OK. 

 

Om du väljer  till höger i 
raden Personer, kan du välja 
andra personer  

 
 

I raden aktiviteter kan du 
välja att visa uppgifter som 
bara berör vissa aktiviterer  

 
 

De Aktiviteter som du bockar 
för i kolumnen valda visas 
uppgifter för i utskriften. 
Godkänn med OK. 

 

Om du väljer  till höger i 
raden Aktiviteter, kan du välja 
andra Aktiviteter  

 



 

TID Utskrifter 
Manual senast ändrad 2011-07-20 

 

Sida 3 

 

Sammanställning och avgränsning  

För varje utskrift kan olika 
avgränsningar göras, samt 
beslutas hur uppgifterna skall 
presenteras. Vilka möjligheter 
som finns är olika för de olika 
utskrifterna. 

Markera en utskrift (texten 
blir blå). Därefter kan du i 
högerkolumnen ändra 
uppgifterna 

 
 

För att avgränsa på en period 

klickar du på  

Här kan du välja en önskad 
period längd  

 
 

Samt när perioden skall starta 
och sluta 

 
 

 


