
Lathund – kommandon och ikoner i AGRESSO 
 

F1  Visar hjäpavsnittet för 
aktuell skärmbild. 

Ctrl+F7  Nästa. (bläddra mellan 
summanivåer och värden i 
zoombild). 

F2  Tömmer datum- eller 
beloppsfält. 

Ctrl+F8  Sista. (bläddra mellan 
summanivåer och värden i 
zoombild). 

F3  Ger dagens datum. Alt+F2  Ny rad. 
 

F4  Öppnar lista i fält med 
rullningslist. Alt + ↓ 
fungerar också. 

Alt+F4  Avslutar AGRESSO. 
 

F5  Rensa. Tömmer 
skärmbilden utan att 
påverka AGRESSOs 
tabeller. 

Alt+F6  Zoom. 

F6  Välj. 
 

DEL  Ta bort. 

F7  Sök. 
 

TAB  Flyttar markören till nästa fält. 

F8  Tar dig till huvudmenyn 
utan att avsluta aktuell 
skärmbild. 

  Skriva ut. 

F9  Fälthjälp. Används för 
att söka fram giltiga 
värden för det fält 
markören står i. 

  Innehåll. Ger dig tillgång till 
AGRESSOs online-hjälp. Från 
en innehållsförteckning kan du 
söka fram rätt information. 

F11  Behåll. Flyttar ner 
konteringsrad från 
registreringsrad till 
tabellfält. 

  Filter. Används för att utföra 
sökning baserad på markerade 
celler i tabellfält. 

F12  Spara.    Grafik. Öppnar fönster för 
grafisk presentation av data i 
aktivt tabellfält. 

Shift+F11 
 

Ändra rad.  Flyttar upp 
konteringsrad från 
tabellfält till 
registreringsrad. 

  Analyser. Används för att 
utföra analyser av sökresultat. 

Shift+tab  Flyttar markören till 
föregående fält. 

  Underhåll beställda rapporter. 
I den här skärmbilden 
administrerar du beställda 
rapporter. 

Ctrl+F4  Avslutar aktuell 
skärmbild. 

  Underhåll av rapportutskrifter. 

Ctrl+F5  Första (bläddra mellan 
summanivåer och värden 
i zoombild). 

   

Ctrl+F6  Förra. (bläddra mellan 
summanivåer och värden 
i zoombild). 
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Lathund – användning av jokertecken vid sökning i AGRESSO 
 
Beroende på vilken information du vill ta fram, arbetar du med olika skärmbilder som visar 
antingen transaktioner eller saldon. Skärmbilderna Fråga konto och Fråga verifikation visar 
information på transaktionsnivå medan Fråga saldotabell visar aggregerad information.  
 
Generellt används s k jokertecken i samtliga frågebilder vid sökning i textfält. Dessa tecken 
ersätter andra okända värden. 
 
* Ersätter hur många tecken som helst. Även inget tecken (blank förekomst). 

Undantag: Till-kolumnen i Utökad fråga. 
 
? Ersätter alltid ett tecken. 
 
 
Generella exempel på sökningar: 
 
3* Visar allt som börjar på 3. 
 
35* Visar allt som börjar på 35. 
 
? Ersätter ett valfritt tecken. 
 
57?1 Söker oavsett värde i position tre och visar 5711, 5721, 5731, 5741 osv. 
 
3?1? Söker oavsett värde i position två och fyra, och visar 3011, 3412 osv. 
 
?* Söker efter rader där kolumnen innehåller värden med minst ett tecken (du slipper 

blanka förekomster). 
 
*böcker* Söker i en textkolumn efter texten böcker. Den eftersökta texten kan stå i början, 

mitten eller slutet av kolumnen, eftersom * är skrivet på bägge sidor om texten. 
 
 
I Till-kolumnerna kan du också använda s k jokertecken, men asterisken (*) har här en annan 
innebörd än i Från-kolumnen: 
 
Används asterisken i Till-kolumnen tolkas värdet som ett ”till”-värde, inte som ”till och 
med”. T ex ger en sökning i kontoplanen med värdena 3*-4*, endast träff på konton i 
kontoklass 3. 
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