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Brugsvejledning

Når programmet startes op første gang, vil det 

vise hjemmeskærmen.

Her har brugeren en oversigt over sine 

applikationer – både de installerede, og dem 

brugeren har licens til, men mangler at installere.

Hvis ikke du kan se Find Brevskabeloner under 

Dine applikationer, skal du give dig selv tilladelse 

til at se den – gå videre til næste slide.

DaTech Klient



Brugsvejledning

Tilladelser01
Under menupunktet Tilladelser er 

oversigten over, hvilke databaser og 

brugere, der har adgang til hvilke 

applikationer.

For at slå applikationer til/fra, skal de 

klikkes på. For at se navnet på 

applikationen, kan man sætte musen 

over ikonet. 

Klik på Find Brevskabeloner så den 

bliver blå, både under Databaser og 

Brugere.



Brugsvejledning

Gå tilbage til Hjem.

Klik på Find Brevskabeloner under Dine 

applikationer.

Når der klikkes på applikationen, vil programmet 

spørge, om brugeren ønsker at installere det. Klik 

Ja.

Installation af Find Brevskabeloner02



Find Brevskabelon
Hvad er det?

Find Brevskabelon er en applikation i DaTech, som nemt kan

fritekstsøge i brevskabeloner i Unik Bolig. 

Søg på paragraffer, stikord, formler, etc. fra fanen ‘Tekst’ i 

brevskabelonen, og søg i både brevindhold og 

brevafgrænsninger. 

Der kan også søges på eksempelvis opkrævningstyper, 

Boligtyper og sumtyper i afgræsninger. 

Herfra genererer applikationen en liste over søgeresultater 

med brevnummer samt den del af teksten, søgeresultatet 

figurerer i.

Åbn brevskabelonerne i applikationen for at sikre, 

om de rigtige skabeloner er fundet – herefter er det 

nemt at finde dem i Unik Bolig for rettelser.



Brugsvejledning

Brug af Find Brevskabeloner03

Åbn Find Brevskabeloner ved at klikke på 

applikationen under Mine applikationer.



Brugsvejledning

Brug af Find Brevskabeloner03
I søgefeltet kan du indtaste det stikord, 

du leder efter. I feltet Antal ledsagertegn

kan du angive, hvor mange tegn du vil 

se både før og efter dit stikord, så du 

nemmere kan se, i hvilken sammenhæng 

dit stikord er i i brevskabelonen.

Klik på Søg.



Brugsvejledning

Brug af Find Brevskabeloner03
Du får nu en liste frem med alle 

brevskabeloner, som enten indeholder 

stikordet i indholdet eller i 

afgrænsningen. 

Du kan åbne brevene direkte fra listen 

ved at klikke på dem.

I venstre side har du Brevnummeret, og i 

midten kan du se, om stikordet blev 

fundet i indholdet eller afgrænsningen. 

Til højre kan du se, i hvilken 

sammenhæng stikordet blev fundet –

med det valgte ledsagertegnsantal både 

før og efter stikordet.



Brugsvejledning

Brug af Find Brevskabeloner03
Du kan herved nemt søge efter de 

brevskabeloner, du ønsker at ændre i 

Unik Bolig.

Husk at du skal ændre skabelonerne fra 

Unik Bolig, og ikke fra Find 

Brevskabeloner, da disse rettelser ikke vil 

blive gemt. Find Brevskabeloner er 

udelukkende et søgeværktøj.



Brugsvejledning

Hvis der er en opdatering tilgængelig til en 

applikation, vil dette ikon fremtræde i øverste 

højre hjørne på eksempelvis Find Brevskabeloner. 

Ved klik på applikationen vil programmet spørge, 

om brugeren ønsker at installere opdateringen.

Dataspecialisterne anbefaler, at applikationerne 

altid bliver holdt opdateret.

DaTech Klient
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