Format
Visningsformat for data.
Her kan angives en standartformatering som kan vælges ved at
klikke på drop-pilen, eller en brugerdefineret formatering kan
anvendes. Når format-feltet er markeret kan en liste over
formateringskoder ses ved at Tryk F1 for hjælp.
Generelle symboler til brugerdefineret formatering:
Symbol

Betydning

(mellemrum) Viser mellemrum som konstanttegn.
"ABC"

Viser alt i anførselstegn som konstanttegn.

!

Gennemtvinger venstrejustering i stedet for
højrejustering.

*

Udfylder en tom plads med det efterfølgende tegn.

\

Viser det efterfølgende tegn som konstanttegn. Du
kan også vise konstanttegn ved at placere
anførselstegn omkring dem.

[farve]

Viser de formaterede data i den farve, der er
angivet i de kantede parenteser. Tilgængelige
farver: sort, blå, grøn, akvamarin, rød, lyslilla,
gul og hvid.

Herudover er der forskellige formateringskoder for de forskellige
datatyper.

1

Formatering af tal
Indstilling Beskrivelse
Tal

(Standard) Viser tal, som de er indtastet.

Valuta

Bruger tusindtalsseparator. Viser negative tal omsluttet af
parenteser. Standardindstillingen er 2 decimaler.

Fast

Viser mindst et ciffer. Standardindstillingen af egenskaben
AntalDecimaler er 2.

Standard

Bruger tusindtalseparatoren. Standardindstillingen af
egenskaben AntalDecimaler er 2.

Procent

Multiplicerer værdien med 100 og tilføjer et procenttegn (%).
Standardindstillingen af egenskaben AntalDecimaler er 2.

Videnskabelig Bruger videnskabelig standardnotation.

Brugerdefinerede talformater kan have fra én til fire sektioner med
semikolon (;) som sektionsseparator.
Sektion Beskrivelse
Første

Positive tal

Anden

Negative tal

Tredje

Værdien Nul (=0)

Fjerde

Null-værdi (Ukendt eller manglende værdi)

Der kan oprettes brugerdefinerede formater ved hjælp af følgende
symboler:
Symbol Beskrivelse
0

Nummerpladsholder, udeladt viser ”0”

#

Cifferpladsholder, udeladt vises ikke

%

Formaterer tal som procent

.

Decimal separator

,

Tusindtals separator

Kr

Viser konstanttegnet kr.
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Formatering af tekst
Symbol Beskrivelse
@

Teksttegn kræves. (Pladsholder for tekst, udeladt giver mellemrum)

&

Teksttegn kræves ikke. (Pladsholder for tekst, udeladt vises ikke)

<

Tvinger alle tegn til små bogstaver.

>

Tvinger alle tegn til store bogstaver.

Brugerdefinerede formater til felterne af typen Tekst og Notat
kan indeholde op til to sektioner.
Hver sektion indeholder formatangivelsen til andre data i et
felt.

Sektion Beskrivelse
Første

Format for felter med tekst.

Anden

Format for felter med strenge af længden nul og Nullværdier.

Formatering af Ja/Nej
Der er 3 sektioner i formatering af ja/nej datatypen, hvoraf kun
anden og tredje har effekt.
Sektion Beskrivelse
Første

Sektionen har ingen funktion, men der skal angives et ;

Anden

Tekst som skal vises ved Ja/Sand

Tredje

Tekst som skal vises ved Nej/Falsk
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Formatering af Dato/Klokkeslæt
Symbol Beskrivelse
/

Dato separator.

d

Dag angivet med nødvendigt antal cifre
(1,2,3,,,,29,30,31)

dd
ddd
dddd
w
ww
m
mm
mmm
mmmm

Dag angivet med 2 cifre(01,02,03,,,29,30,31)
Første tre bogstaver I ugedag (Man til Søn).
Ugedags navn (Mandag – Søndag).
Ugedag nummer (1 to 7).
Ugenummer (1 to 53).
Månedsnummer 1 eller 2 cifre (1,2,3,,10,11,12)
Månedsnummer 2 cifre (01,02,03,,10,11,12)
Første tre bogstaver I måned (Jan – Dec).
månedsnavn (Januar – December).

q

Kvartalsnummer (1 - 4).

y

Dagens nummer I året (1 to 366).

yy

Årstal med 2 cifre (01 to 99).

yyyy
h
hh
n
nn

Årstal med 4 cifre (0100 to 9999).
Time med 1 eller 2 cifre (0 - 23).
Time med 2 cifre (00 - 23).
Minutter med 1 eller 2 cifre (0 – 59).
Minutter med 2 cifre (00 - 59).

s

Sekunder med 1 eller 2 cifre (0 – 59).

ss

Sekunder med 2 cifre (00 - 59).
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Inputmaske
Styrer hvordan data indtastes. (Maske for input)
Sektion

Beskrivelse

Første

Inputmaske.

Anden

Hvis værdien 0 angives, gemmes tegn i inputmasken i feltet.
Hvis udeladt eller 1, gemmes tegn i inputmasken ikke i feltet.

Tredje

Angiver hvilket tegn som anvendes som pladsholder.

Tegn

Beskrivelse

0

Ciffer. Skal indtastes. +/- ikke tilladt.

9

Ciffer eller mellemrum. Ikke påkrævet. +/- ikke tilladt.

#

Ciffer eller mellemrum. Ikke påkrævet. +/- tilladt.

L

Bogstav. Skal indtastes.

?

Bogstav. Ikke påkrævet.

A

Bogstav eller ciffer. Skal indtastes.

a

Bogstav eller ciffer. Ikke påkrævet.

&

Tegn eller mellemrum. Skal indtastes.

C

Tegn eller mellemrum. Ikke påkrævet.

.,:;-/

Decimal separatorer.

<

Alle bogstaver konverteres til store bogstaver.

>

Alle bogstaver konverteres til små bogstaver.

\

Efterfølgende tegn vises i inputmasken.
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Oversigt over datatyper og feltegenskaber.

Nye Værdier

Stigende/Vilkårlig

Format

Visning af data

Antal Decimaler

Antallet af decimaler
som gemmes med data

Inputmaske

Maske for indtastning af
data

X

Titeltekst

Etiket i stedet for
feltnavn

X

Standartværdi

Værdi som tildeles nye
poster

Valideringsregel

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Udtryk som begrænser
indtastning

X

X

X

X

X

X

X

Valideringsmeddelelse

Meddelelse hvis
begrænsning
overtrædes

X

X

X

X

X

X

X

Obligatorisk

Skal felt være udfyldt

X

X

X

X

X

X

TilladNullængde

Må felt indeholde en tom
streng

X

X

Indekseret

”For-sortering”, må der
være dubletter

X

UnicodeKomprimering

Pladsbesparelse ved
standart skrifttegn

X
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X

X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X

GuidenOpslag…

Hyperlink

OLE-objekt

Ja/Nej

X

Autonummerering

X

Antal tegn feltet max
kan indeholde/ Tal type

Valuta

X

Feltstørrelse

Dato og
Klokkeslæt

Tal

Forklaring

Notat

Egenskabs betegnelse

Tekst

Feltegenskaber – Generelt fanen

GuidenOpslag…

Hyperlink

OLE-objekt

Ja/Nej

Autonummerering

Valuta

Dato og Klokkeslæt

Tal

Forklaring

Notat

Egenskabs
betegnelse

Tekst

Feltegenskaber – Opslag fanen

VisKontrolelement

Type af
kontrolelement

Rækkekildetype

Type af datakilde

X

Rækkekilde

SQL som henter data

X

BundetKolonne

Kolonnen som
gemmes i tabel

X

AntalKolonner

Kolonner som vises
ved opslag

X

Kolonneoverskrifter

Skal overskrifter
anvendes ved opslag

X

Kolonnebredder

Kolonnebredder ved
opslag

X

MaksAntalRækker

Antal rækker som
vises ved opslag

X

Listebredde

Bredde af liste ved
opslag

X

BegrænsTilListe

Må feltet kun
indeholde elementer
fra listen

X

X
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X

X

X

