Exempel på arbetslistor med övriga registreringar
Registreringar som gjorts under Suggor, Övrig registrering kan skrivas ut på arbetslistan. Under Arkiv,
Inst.arbetslista finns det tre kolumner längst till höger (Antal övr., Medtag övr. koder och Alla e sista h.).
Dessa tre kolumner används för att ställa in vilka övriga registreringar som skall visas på arbetslistan. På
bilden här under finns några exempel.
- De två senaste registreringarna skrivs ut
om de har kod mellan 100 och 200.
- Bara den allra senaste registreringen
skrivs ut om den har kod mellan 130-149
eller 160-199
- Alla koder som har samma datum (eller
senare) som suggans senaste händelse
skrivs ut. De skall ha kod mellan 100 och
200
Väljer du att skriva ut övriga registreringar bör den kolumnen väljas till. Gör så här på Inst.arbetslista:
Stå med markören på listan som skall ändras och klicka på
ikonen Rapportinställning.
Bläddra längst till höger och gör kolumnen Övrig vit. Skriv
kolumnbredd, i exemplet har vi valt 18 tecken. Kolumnen
behöver vara ganska bred eftersom koden skrivs i klartext. Vi
har också ändrat kolumnrubriken från "Övrig" till "Övrig reg"

Här nedan finns ett exempel på hur den nya kolumnen "Övrig registrering" kan användas på arbetslistan.
Inställningar arbetslista

Kolumninställningar
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Så här blir arbetslistan med ovanstående inställningar (se nedan). Kolumnrubrikerna blir ändrade till det som
står på raden Text. Mellanslagen (t.ex. före /ku i Lev /ku) är viktiga för de styr radbrytningen i
kolumnrubrikerna.
Kolumnbredden 18 för Övrig reg behövs för att det inte skall bli någon extra radbrytning. Antalet grisar som
rapporterats (tvekönta i detta exempel) står inom parantes.

Så här blir det om Inställningar arbetslista är som ovan förutom det att kolumnen Övrig registrering inte är
tillvald som kolumn (den är grå och inte vit på kolumninställningarna). Då skrivs registreringarna ut i alla fall
men på en rad under suggan.
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