
 

 

 

Generella kortkommandon 

Ctrl+D Dagsavslut inbetalningar 

Ctrl+E Enhetsvy 

Ctrl+H Sök hyresgäst 

Ctrl+I Infoline 

Ctrl+M Manuella inbetalningar 

Ctrl+O Objektsvy 

Ctrl+P Personregister 

Ctrl+Q Visa senast redigerade kontrakt 

Ctrl+U Rapportgeneratorn 

Ctrl+W Hyresfakturering 

Shift+Ctrl+F Sök objekt (fliken Sök objekt i Objektsvyn) 

 

Kortkommandon i enhetsvyn 
Insert Skapa ny, styrs av aktiv flik:  

 Uppgångar - Ny uppgång 
 Serviceanmälningar - Ny serviceanmälan 
 Underhållsåtgärder - Ny underhållsenhet 

eller åtgärd beroende på vad som är i 
fokus. 

Shift+Delete Ta bort markerad post, styrs av aktiv flik: 
 Uppgångar - Ta bort uppgång 
 Serviceanmälningar - Ta bort 

serviceanmälan 
 Underhållsåtgärder - Ta bort underhålls-

enhet eller åtgärd beroende på vad som 
är i fokus 

Ctrl+F Sök enhet 

Ctrl+1 Förflyttning till nästa flik för markerad enhet 

Shift+Ctrl+1 Förflyttning till föregående flik för markerad 
enhet 

Shift+Ctrl+E Aktiverar popupmenyn för redigering av 
enhet 

Shift+Ctrl+S Aktiverar fliken för serviceanmälningar 

Shift+Ctrl+U Aktiverar fliken för underhållsåtgärder (om 
fliken inte har fokus) 

Shift+Ctrl+U Aktiverar popupmenyn för redigering av 
underhållsenhet (om fliken med underhålls-
åtgärder har fokus) 

 

 

Snabbguide Kortkommandon 

 

Kortkommandon i objektsvyn 
F5 Sök köplatser för markerat objekt 

F7 Visa hyresfakturor för markerad generation 

F8 Simulera hyresfaktura för markerad generation 

Insert Skapa ny, styrs av aktiv flik:  
 Kontraktsgenerationer - Ny generation 
 Objektstillägg - Nytt objektstillägg 
 Serviceanmälningar - Ny serviceanmälan 
 Underhållsåtgärder - Nytt underhålls-objekt 

eller åtgärd beroende på vad som är i fokus. 

Shift+Delete Ta bort markerad post, styrs av aktiv flik: 
 Kontraktsgenerationer - Ta bort generation 
 Objektstillägg - Ta bort objektstillägg 
 Serviceanmälningar - Ta bort 

serviceanmälan 
 Underhållsåtgärder - Ta bort underhålls-

objekt eller åtgärd beroende på vad som är i 
fokus 

Ctrl+F Sök objektsnr 

Ctrl+R Visa hyresreskontra för markerad generation 

Ctrl+1 Förflyttning till nästa flik för markerat objekt 

Shift+Ctrl+1 Förflyttning till föregående flik för markerat 
objekt 

Ctrl+2 Förflyttning till nästa flik för markerad 
generation 

Shift+Ctrl+2 Förflyttning till föregående flik för markerad 
generation 

Shift+Ctrl+D Aktiverar popupmenyn för redigering av 
delobjekt 

Shift+Ctrl+H Aktiverar popupmenyn för redigering av 
hyresgäst 

Shift+Ctrl+K Aktiverar fliken för Kontraktsgenerationer (om 
fliken inte har fokus) 

Shift+Ctrl+K Aktiverar popupmenyn för redigering av 
kontraktsgeneration (om fliken 
Kontraktsgeneration har fokus) 

Shift+Ctrl+O Aktiverar popupmenyn för redigering av objekt 

Shift+Ctrl+S Aktiverar fliken för serviceanmälningar 

Shift+Ctrl+T Aktiverar popupmenyn för redigering av 
kontraktstillägg 

Shift+Ctrl+U Aktiverar fliken för underhållsåtgärder (om fliken 
inte har fokus) 

Shift+Ctrl+U Aktiverar popupmenyn för redigering av 
underhållsobjekt (om fliken med underhålls-
åtgärder har fokus) 

 

Programhjälp från Stringenta 


