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Förord  användargränssnittet 

Vår strävan är att göra Strifast till ett funktionsrikt och lättjobbat fastighetssystem. 
Kan vi göra dina arbetsdagar enklare och roligare så har vi lyckats.  
 
Hör gärna av dig med synpunkter och önskemål. Många gånger är det små detaljer 
som kan göra stor skillnad. 
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Systemskalet och dess vyer 

Systemskalets komponenter och vyer 

              

        



            Programhjälp från Stringenta 

Kom igång med användargränssnittet i Strifast 
            

Systemskalets  komponenter 

1 

3 

2 
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Huvudmeny 
Här hittar du bl.a. inställningar, styrande 
register och systemverktyg.  
 
 

1 

Vyer 
Här väljer du den vy du önskar arbeta i 
 Infoline  (Internetbaserad infotjänst) 
 Objektsvy 
 Enhetsvy 
 Statistikvy  
 
 

2 

Sidomeny 
Här har vi samlat alla funktioner och 
register som du använder löpande i ditt 
arbete. 
 
Alternativen har grupperats för att du 
lättare ska kunna hitta fram till det du 
önskar göra.  
 
 

3 

Arbetsyta 
Här dockas den vy du önskar arbeta i.  
 
 

4 

5 

Statusrad 
Statusinformation från aktuell vy.  
 
 

5 
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Objektsvyn fliken Objekt 

1 

2 

3 

Objekt i fastigheten 
Här presenteras den valda fastighetens 
objekt. Listan kan filtreras och sorteras . 
 
Tips! För att visa avaktiverade objekt 
(visas inte i normalfallet) så trycker du på 
knappen ”Visa/dölj avaktiverade objekt”.   
 
 
 
 

1 

Uppgifter för markerat objekt 
Här presenteras uppgifter för det objekt 
du markerat i objektslistan. 
 
Antalet flikar som presenteras kan variera 
beroende på tillvalen du har i din licens 
samt om objektet är en bostadsrätt. 
 
 

2 

Uppgifter för kontraktsgeneration 
Här presenteras uppgifter för den 
kontraktsgeneration som är markerad. 
 
Antalet flikar som presenteras kan variera 
beroende på kontraktsgenerationens 
hyressättningsmodell.  
 

3 
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Objektsvyn fliken Objekt 

1. Du kan kopiera markerad cell till urklipp genom att trycka 
på Ctrl+C. 
 

2. Du kan byta intäktsdatum genom att dubbelklicka på 
datumet.  
 

3. De flesta listorna har en popup-meny. 
 

4. Om du stannar till med musmarkören över en kolumn-
rubrik presenteras en kort förklaring. 
 
 
 

NÅGRA TIPS 

1 2 3 4 
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Objektsvyn flikarna Sök objekt och Vakanta objekt 

1 2 

Fliken Sök objekt 
Här kan du söka ut objekt som uppfyller 
dina sökkriterier. 
 
Genom att dubbelklicka på ett objekt i 
listan eller genom att trycka på knappen 
”Välj objekt” så aktiveras och presenteras 
objektet på fliken Objekt. 
 
I adress- och infofälten kan du använda 
dig av s.k. jokertecken (* och ?). Läs mer 
om detta i avsnittet Sökning. 
 
 
 
 

1 

Fliken Vakanta objekt 
Här är sökningen inriktad på objekt vars 
innevarande och/eller framtida kontrakts-
generationer är vakanta under det 
periodintervall som anges. 
 
 

2 



            Programhjälp från Stringenta 

Kom igång med användargränssnittet i Strifast 
            

Enhetsvyn  enheter och uppgångar 

1 

2 

Enheter i fastigheten 
Här presenteras den valda fastighetens 
enheter.  
 
 
 
 

1 

Uppgifter för markerad enhet 
Här presenteras uppgifter för den enhet 
du markerat i enhetslistan. 
 
Antalet flikar som presenteras kan variera 
beroende på tillvalen du har i din licens.  
 

2 

3 

3 

Uppgångar i enheten 
Här presenteras den markerade enhetens 
uppgångar.  
 
Tips: Läs gärna guiden ”Kom igång med 
strukturen i Strifast” om du känner dig 
osäker på när du ska använda uppgångar. 
 
 
 
 

3 
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Statistikvyn en bild säger mer än tusen ord 

1 

2 

Beställning 
I sidomenyn under gruppen Statistik väljer 
du den sammanställning du önskar göra.  
 
 
 
 

1 

Flera statistikflikar 
En flik skapas per sammanställning du 
beställer i sidomenyn. 
 
 
 

2 

Sammanställning 
Ange de urvalskriterier som ska gälla för 
sammanställningen. 
 
Tryck därefter på knappen ”Sammanställ 
statistik”. 
 
Du kan ändra urvalskriterierna och köra 
om sammanställningen. 
 
 

3 

4 

3 4 
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Register och formulär 

Tips på hur du kan arbeta effektivare i programmets register och formulär 

              

        



            Programhjälp från Stringenta 

Kom igång med användargränssnittet i Strifast 
            

Förstå  hur ett register fungerar 

När du placerat markören i identitetsfältet för ett register 
så kan du navigera mellan posterna genom att trycka på 
 
 Home - Gå till första posten 
 End - Gå till sista posten 
 Page Up - Gå till föregående post 
 Page Down - Gå nästa föregående post 

NAVIGERING 

Om du ser en sorteringspil 
 i listan så kan listan sorteras. 
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Förstå  hur ett register fungerar 

Visningen av en registerpost aktiveras när du antingen 
 

 tabbar dig ifrån identitetsfältet 
 dubbelklickar i identitetsfältet 
 
Ett nyupplägg aktiveras på samma sätt när du anger en 
identitet som inte finns. 
 
OBS! Du kan alltså inte använda musen och klicka i något 
annat fält. Aktiveringen kommer då inte att utföras.  

AKTIVERING 

Du kan dubbelklicka på en 
post  i listan för att aktivera 
visning av posten. 
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Förstå  hur ett register fungerar 

Registrets rubriktext visar den status registerposten 
befinner sig i 
 
 Visning 
 Nyupplägg 
 Redigering 
 

STATUS 
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Förstå  hur ett register fungerar 

Ett nyupplägg aktiveras när du anger en identitet som inte finns i registret 
och tabbar dig ifrån identitetsfältet. 
 
Tre specialfall 
 När du registrerar en ny ägare hänvisas du direkt till personregistret. 

Detta kan vara lite förvillande den första gången. 
 Vid nyupplägg av blankettyp så hänvisas till ett formulär där du anger 

standardblankettyp. 
 Vid ny hyresgäst så trycker du istället på knappen Ny i hyresgästregistret. 

 
I övrigt så fungerar nyupplägget på ett likartat sätt i alla register. 
 

NYUPPLÄGG 
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Förstå  hur en beställning går till 

När du ska beställa en rapport eller köra en funktion så anger 
du ett antal beställningskriterier.  
 
Oavsett rapport eller funktion så finns alltid urvalsgrupp med. 
 
Behöver du avgränsa underlaget finns i regel en eller flera flikar 
med filtreringsalternativ till din hjälp. 
 
 
 

BESTÄLLNING 

Du kan dubbelklicka på en 
post  i listan för att ”skicka” 
över den till motsatt lista. 
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Sökning 

Tips på hur du genom utsökningar kan underlätta ditt arbete 
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Sökning konsten att snabbt hittat fram till eftersökt informationen 

Med smarta sökningar kan din arbetsdag effektiviseras. I Strifast har du verktygen 
för att göra enkla och effektiva utsökningar. 
 
Här får du en kort introduktion till hur olika typer av utsökningar kan underlätta din 
arbetsdag. 
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Sökning var du hittar de olika sökalternativen 

I sidomenyn hittar du avsnittet Sök där vi samlat de olika sök-
alternativen i Strifast. Antalet alternativ kan variera beroende på 
tillvalen i din licens. 
 
Det vanligaste och enklaste sökalternativet är ”Sök objektsnr”. Där 
navigerar du till önskad fastighet och/eller objekt i Objektsvyn.  
 
Sökalternativet ”Sök enhet” fungerar på samma sätt. Där navigerar 
du istället till önskad fastighet och/eller enhet i Enhetsvyn. 
 
 
 
 

SÖKALTERNATIV Ctrl+F 
Shift+Ctrl+F 

Ctrl+H 

F5 

Ctrl+Q 
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Sökning sökalternativet Sök objekt 

Sökalternativet ”Sök objekt” erbjuder en lite mer avancerad utsökning. 
Funktionen är en del av Objektsvyn. 
 
Utsökningen kan specificeras med hjälp av en mängd olika kriterier. För 
adress- och infouppgifterna kan du använda dig av s.k. jokertecken. 
 
Genom att dubbelklicka på ett objekt i sökresultatet eller genom att 
trycka på knappen ”Välj objekt” så aktiveras och presenteras objektet 
på fliken Objekt. 
 
 
 
 

SÖK OBJEKT 
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Sökning sökalternativet Sök vakanta objekt 

Sökalternativet ”Sök vakanta objekt” erbjuder en lite mer 
avancerad utsökning som riktar in sig på objekt vars innevarande 
och/eller framtida kontrakts-generationer är vakanta under det 
periodintervall som anges. Funktionen är en del av Objektsvyn. 
 
I övrigt fungerar vyn på samma sätt som för ”Sök objekt”. 
 
 

SÖK VAKANTA OBJEKT 
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Sökning sökalternativet Sök hyresgäst 

”Sök hyresgäst” är det mest använda sökalternativet i Strifast. Med 
hjälp av sökalternativet hittar du snabbt och enkelt fram till den 
hyresgäst du eftersöker. 
 
Här är det extra viktigt att använda sig av jokertecken. Läs mer om detta 
i det efterföljande avsnittet Jokertecken. 
 
Genom att dubbelklicka på en hyresgäst i sökresultatet eller genom att 
trycka på knappen ”Välj” så aktiveras och presenteras objektet i 
Objektsvyn. 
 
 
 

SÖK HYRESGÄST 
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Sökning utsökning med hjälp av jokertecken 

Jokertecken används för att beteckna ett eller flera tecken. 
 
Detta gör att man kan få flera sökresultat samtidigt för liknande 
namn eller texter. 
 
Frågetecken (?) representerar 1 tecken, vilket som helst, och en 
asterisk (*) representerar ett fritt antal (inklusive noll) tecken, vilka 
som helst. 
 
 
 

JOKERTECKEN 

Exempel: 
 Be* - matchar alla förnamn som börjar med Be, t.ex. Berit och Bengt 
 *son - matchar alla efternamn som slutar med son, t.ex. Andersson, 

Bengtsson och Gibson 
 6909??-*, matchar alla personer som är födda i september 1969 
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Sökning sökalternativet Sök reskontrapost 

Ett mycket användbart verktyg vid uppföljning och kontroll är 
funktionen ”Sök reskontrapost”. 
 
Baserat på de beställningskriterier du anger sammanställ ett 
underlag med matchande reskontraposter.  
 
Underlaget presenteras i en lista där du bland annat har 
möjlighet att ändra förfallodatum och kravspärra reskontraposter. 
 
 
 
 
 

SÖK RESKONTRAPOST 
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Tack för visat intresse  du har nu förhoppningsvis en grundläggande förståelse för användargränssnittet i Strifast 

Behöver du mer ingående hjälp så rekommenderar vi varmt vår 
uppskattade webbutbildning.  
 
 Allt som behövs är en fast telefon, eller ett headset till datorn 

om flera uppkopplade datorer deltar. 
 Det är lämpligt att köra ca 1 - 2 timmar per utbildningspass. 
 Vi hanterar upp till 5 samtidiga deltagare som sitter vid sin 

egen dator och tar del av utbildning.  
 
Kunskap är färskvara, det man lärt sig men inte använt inom 1 
vecka glöms alltför lätt bort. 
 


