Snabbare registrering
I detta WinPig-tips vill vi tipsa om ett par sätt att underlätta vid registrering av data i WinPig. Dessa gäller generellt i
programmet. Framför allt kan du ha nytta av att ändra många värden samtidigt om du vill byta datum på händelser,
till exempel intäkter eller kostnader.

Upprepa innehållet
Ibland ska man upprepa något på flera rader efter varandra. För
att slippa skriva innehållet i fältet kan man använda stjärnan (*)
på tangentbordet. Stjärnan kopierar det som står i samma fält
på föregående rad.
Stjärnan skrivs med Shift + * (tangenten till höger om Ä). På ett
tangentbord med numeriskt block till höger kan man också
använda multiplikationstangenten.
Exempel (se bild 1): Stå med markören vid den röda
markeringen och tryck * (stjärna) för att kopiera datumet 201312-07 från fältet ovanför.

Bild 1. Upprepa med stjärna

Ändra många samtidigt

Bild 2. Ändra många fält samtidigt

Om samma ändring ska göras på ett antal rader är det smidigt
att använda funktionen ”Tilldela värde”.
Exempel: Ett antal tillägg har hamnat efter omgångens slut och
du vill byta datum på dem. Gör så här (se bild 2):
1. Använd filter för att sortera fram rätt information, i detta
exempel omgång SL1-28.
2. Markera de fält som ska ändras. På bilden är sju fält med
datumet ”2013-11-16” markerade.
3. Högerklicka på markeringen
4. Välj ”Tilldela värde” med ett vänsterklick
5. Fyll i det värde som önskas, tryck enter/retur

Ändra ett fält
Vitt fält: I en vit ruta kan man alltid skriva om innehållet direkt.
Är det ett långt fält kanske man istället vill redigera innehållet.
Tryck då på F2-tangenten för att komma i redigeringsläge. Till
exempel om du vill lägga till något i lokalnamnen på bild 3.
Grått fält: Om ett fält är grått betyder det vanligen att man inte
kan skriva i det. Ibland går det dock att redigera i fältet om man
först trycker på F2-tangenten. Detta kan vara ett kraftfullt
verktyg för att ändra t.ex. hur man kodat sina omgångar eller
stallar.
Exempel (se bild 3):
Jag har döpt mina stallavdelningar till SL1-SL4 men vill ändra
koden för lokalen till det leverantörnummer som används i
respektive stall (SL1 till 9770, SL2 till 97701 osv.). Gör då så här:
1. Gå till Lokaler
2. Ställ markören i det fält du vill ändra (koden för
lokalen), tryck på F2-tangenten.
3. Ändra till önskad kod och tryck enter/retur
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Bild 3. Ändra kod för lokal (grått fält)

En finess med detta tillvägagångssätt är att lokalkoden
ändrar sig på alla bilder där lokalen har använts.
Kontrollera t.ex. på Ungdjur, Ingång att lokalkoden nu är
ändrad.
På samma sätt går det att ändra kodningen på omgångar
från registreringsbilden Omgång.

