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Metodeoplysninger, 2011 DK - HK-serien databehandling 
Indberetning af resultater på program 2011 DK - HK-serien databehandling sker fremover udelukkende elektro-
nisk. For at kunne indberette skal du oprette dine metoder, du skal vælge ”Instrument” og ”Metodeprincip” for 
alle komponenter.  
 
Log dig på http://www.deksonline.dk med din mailadresse og din adgangskode. Hvis du har glemt din adgangs-
kode skal de klikke på ”Glemt adgangskoden”. Du får så efterfølgende tilsendt din kode på mail. 
 
1). Klik på ”Resultater” i menuen 
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2). Vælg ”DK 2011 – HK-serien databehandling” 

 

3). Hvis du har mere end et Resultat_ID er det fordi du er tilmeldt programmet med flere instrumenter, med 
hvert sit Resultat_ID. Der skal udfyldes metodeoplysninger for hvert af de instrument, du ønsker at indberette på.  
Vælg hvilket Resultat_ID du vil indberette på.  
 

 
 
4). Klik på ”Gå til metodeoplysninger” (obs. vises kun første gang du lægger metoder ind) 
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Det næste skærmbillede viser hvilke EQA-materialer der er tilknyttet databehandlingen. 
Når du klikker på et materiale fremkommer muligheden for at vælge hvilke komponenter du vil indberette på 
det pågældende materiale. Du skal være opmærksom på at nogle komponenter kan indberettes på flere materia-
ler, så det er vigtigt at vælge rigtigt. 

5.) Vælg et materiale af gangen

 

Når materialelisten er foldet ud vælges komponent ved at sætte flueben i ’Aktiv’ ud for komponentnav-
net, så linjen bliver aktiv.  

Vælg ”Instrument” og ”Metodeprincip”. 
Instrument kælenavn behøver du ikke at udfylde, se forklaring længere nede i teksten.  
Enhed ligger fast og kan ikke vælges. 
Du skal kun vælge de komponenter du ønsker at indberette. 
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Du folder et materiale ud ved at klikke 
på V. 
Herefter foldes komponentlisten ud for 
pågældende materiale. 
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Hvis det er en hjælp kan du sortere komponentrækkefølgen ved at trække i komponenterne.  
 
 

 
  
6.) Ikke på liste 
Hvis du anvender et instrument eller metodeprincip, der ikke er på listen, skal du vælge ”Ikke på liste”.  Så duk-
ker der en linje op nedenunder, hvor du skal skrive det, du anvender.  Så vil programmets ekspert revidere 
valgmulighederne. 

 

 
 
7.) Instrument kælenavn 
Du har mulighed for at skrive et selvvalgt kælenavn for det enkelte instrument. 
Der er et felt, der hedder ”Instrument kælenavn”, og her er der et tal i en parentes. Hvis du ikke har givet kæle-
navn, vil tallet være 0. Hvis du vil skrive et kælenavn, vælger du ”Tilføj ny” på valglisten. 

 
Så fremkommer feltet ”Tilføj ny:” hvor du kan skrive dit instrument kælenavn.  
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Aktiver komponenten her! 
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Når du har skrevet kælenavnet, klikker du på . Herefter vil dette instrumentkælenavn kunne vælges frem-
over. 
OBS. Du kan ikke sætte et kælenavn på vis du har valgt ”ikke på liste” 
 
8.) HUSK at gemme!!! 
Det er vigtigt at gemme dine metoder når de er sat ind. Det gør du ved at klikke på   

Gør det gerne ofte, du kan altid rette hvis der er noget du fortryder.  
 
Hvis ikke alle de nødvendige felter er udfyldt korrekt, vil du få en fejlmeddelelse. Ret de beskrevne fejl og afslut 
igen med at trykke  

     eller trykke                     
 
Hvis du trykker ”Gem”, gemmes dine metoder indtastninger og hvis du trykker på ”Gem og luk”, kommer du di-
rekte videre til resultatindberetningssiden. 
VIGTIGT Hvis der kommer en fejlmeddelelse når du har trykket Gem, gemmes intet!! Du skal rette fejlen og 
gemme igen. 

 

Kontakt DEKS, hvis du er i tvivl om noget.  
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