1

AVANCERAT FILTER

Här kan man plocka fram urval och göra egna filter för att från sitt eget kundregister plocka fram
kunder utifrån kriterier som man själv bestämmer. Man kan spara sitt filter för användning vid flera
tillfällen. På detta sätt kan man få fram listor på de kunder som uppfyller vissa bestämda kriterier
som man behöver kontakta, arkivera eller fakturera.
Sökrutan på sidan Verksamhet/Kunder är delad i två olika rutor i stället för den som fanns tidigare.
Att söka fram en elev fungerar på samma sätt som tidigare. Man skriver in namn, personnummer
eller kundnummer och klickar på sök-symbolen eller enter på tangentbordet. Den gröna siffran längst
till vänster i sökrutan visar hur många träffar i kundregistret man fått på sin sökning.

De filter man själv tar fram och sparar hamnar i listan som kommer fram när man klicka i rutna
Filtrera på, här finns redan från början alla de filter som man tidigare fått fram genom att klicka på
det lilla kugghjulet i sökrutan. Har man gjort många filter kan man söka fram det man vill använda
genom att skriva ord som ingår i filtrets namn.

Har man valt ett filter syns det i filterrutan och de sökningar man gör i den högra rutan kommer att
göras i det i det valda urvalet. För att ta bort filtret klickar man på krysset längst till höger i filterrutan.

1.1

BYGGA EGET FILTER

För att göra ett eget filter klickar man på ikonen för Avancerat filter till höger om sökrutorna och
kommer då in i filter-byggaren. Grundtanken för att bygga upp ett filter är att ge olika egenskaper de
värden man vill att filtret ska reflektera. Man gör det genom att välja mellan olika fördefinierade fält
som man binder ihop med och och eller, och ger olika värden som till exempel datum, namn eller
liknande.

Fälten hittar man till vänster i byggaren. Det finns fyra olika kategorier att välja från, Kund,
Utbildning, Bokning och Lektionssaldo. Genom att klicka på respektive kategori kommer de
underliggande fälten fram.
Under kategorin
Kund hittar man
de egenskaper,
eller fält som de
kallas här,
angående
kunden som
man kan
använda i filtret.

Under kategorin Utbildning hittar man de fält som en utbildning kan ha. T.ex. finns fältet Arkiverad
både under kund och under utbildning eftersom hela kunden kan vara arkiverad men även en enskild
utbildning kan vara arkiverad.

Under kategorin Bokning hittar man de fält som tillhör bokningar.

Under kategorin Lektionssaldo hittar man de fält som tillhör lektionssaldo.

För att välja ett fält för man muspekaren över det och klickar för att ta tag i fältet, man drar set ut det
till rutan Villkor. Då får man fram vilka värden som kan anges för just det fältet. Om man t.ex. under
Kund väljer fältet Saldo kan man välja om filtret ska ta fram kunder som har ett saldo som: är lika
med, är större än, är mindre än eller inte lika med ett valfritt siffervärde. För att se vilket eller vilka
värden ett fält kan få, kan man dra ut det i villkors-rutan.

Därefter kan man bygga på filtret genom att välja t.ex. fältet Utbildningstyp under kategorin
Utbildning. Det är ett fält med fördefinierade värden som styrs av vad som finns tillgängliga i aSTRa
WEB.

I just detta exemplet väljs Personbil. Genom att klicka på Förhandsgranska som finns till höger under
Villkors-rutan kan man se vilka kunder som filtret tar fram. Om man har missat välja något värde på
egenskaperna får man ett felmeddelande om detta och måste åtgärda det innan man kan går vidare.

När man väljer mellan prepositionerna och och eller så kan man tänka att och betyder både och
medan eller står för antingen eller.
Därefter kan man välja att spara eller tömma sitt filter, det gör man genom att klicka på respektive
knapp längst ner i fönstret.

När man klickar på spara kommer en ruta upp som frågar vad man vill döpa sitt filter till. Det är detta
namn som kommer att visas i sökrutan på Kund-sidan.

Man hittar även sina sparade filter inne i byggaren i rutan Frågor. Här kan man välja en befintlig fråga
och bygga om den. Tänk på att om du gör om en fråga och döper om den så finns inte den gamla
frågan kvar.

1.1.1 GRUPPER
Vill man göra mer avancerade filter kan man lägga till olika grupper av fält, det gör man genom att
klicka på det gröna pluset till höger i Villkorsrutan. Grupper använder man när man ur ett redan gjort
urval vill ta fram en ännu mindre delmängd.

Det har också betydelse vilken grupp man har först eftersom nästkommande grupp blir en
undergrupp vars resultat väljs från det första urvalet. Man kan i frågan se vilken nivå gruppen
befinner sig genom det indragna sträcket som kommer fram när man lägger till en grupp.
Till exempel om man skulle vilja ta fram ett filter som visar alla elever som kör personbil, både
manuell och automat men endast vill visa aktiva elever och alltså inte de som är arkiverade.
Alla
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Till att början med väljer man att plocka fram alla aktiva elever. Det gör man genom att välja fältet
Arkiverad, under kategorin Kund, och att det ska vara falskt. Alla eleverna i första urval eller grupp nr
1 är nu valda, den första ringen i bilden ovan.

Eftersom frågan säger att kunderna ska vara aktiva och köra manuell eller automatväxlad personbil
måste en ny grupp läggas till. Det görs genom att klicka på det gröna pluset, vilket resulterar i att ett
och och en indragen ny ruta kommer fram som man ska dra fälten till. De nya fälten kommer nu att
välja kunder ur den första gruppen (nr 1 i bilden ovan)

I den nya gruppen, grupp 2, väljer man nu attributen som har med utbildningen att göra. För att få
fram uppdelningen i automat och manuell väljer man Resurstyp, en gång för manuell och en gång för
automat. Mellan de båda ska prepositionen vara eller eftersom kunderna ska ha antingen en
automatutbildning eller en manuell.

Den framtagna frågan säger nu att eleverna i listan är Inte arkiverade och har en utbildningstyp som
använder sig av resursen Personbil Manuell eller Personbil Automat.

1.2

ANVÄNDA ETT BEFINTLIGT FILTER

När man byggt ett eget filter och sparat det hamnar filtret i filterrutan, alla egna filter hamnar längst
ner. Har man valt ett filter kan man antingen klicka direkt på sök eller skriva t.ex. ett förnamn i
sökrutan.
I kundlistan man får fram kan man genom att använda kryssrutorna till vänster om elevens namn
välja vilka elever som man t.ex. vill skicka mail eller sms till. Man kan även använda ikonen Arkivera
när man gjort sin sökning för att arkivera flera elever samtidigt.

Genom att klicka i rutan högst upp ovanför alla kunderna kan man direkt se hur många elever i
sökningen som man kan arkivera, skicka e-post till alternativt skicka sms till. E-post och sms kan
endast skickas till kunder med e-postadress respektive mobilnummer inlagda i systemet.

1.2.1 FAKTURAFILTRET
Använder man filtret Kunder som kan faktureras tänds även faktureringsikonen. Man kan välja att
fakturera en eller flera av de elever som söks fram. Till de elever vars kryssruta fylls i skickas fakturor
till var och en på respektive skuld.

Även andra filter kan användas för att söka fram kunder som man vill fakturera.

1.3

EXEMPEL PÅ FILTER.

Exempel 1
Underlag som ska tas fram ska vara för elever som har ett lektionssaldo eller ett elevsaldo, som inte
har några framtida bokningar. Eftersom frågan innehåller både ett och och ett eller så måste en delas
upp i grupper. Det första man gör är att plocka fram alla elever som inte har framtida bokningar.
Under fliken Bokning väljer man Start, den sätter man till att fältet ska ha värdena mindre än (idag
+/-), man väljer sen att ange 1 med tidsmått dagar.

Man lägger sen till en ny grupp och väljer bindeordet och. I den nya gruppen lägger man sen in det
som ska gälla angående elevsaldo och lektionssaldo. Elevsaldofältet hittar man under Elev och
Lektionssaldofältet under Lektionssaldo. Båda ska vara positiva så de sätts till värdet större än 0. Som
bindeord mellan de två villkoren används eller eftersom antingen det ena eller det andra ska vara
sant.

Eftersom frågan nu visa alla kunder även arkiverade som uppfyller kraven så måste vi lägga till att
den ska bortse från de arkiverade kunderna. Det fältet måste då läggas till den i den första gruppen
eftersom sökningen ska göras i gruppen kunder som är aktiva och som inte har någon framtida
bokning.

Exempel 2
Ta fram alla aktiva elever som inte har framtida bokningar och ingen standardlärare så att jag kan
ringa upp dem för att boka in dem på en nytillkommen lärare.

Tyvärr går detta inte att göra i dagsläget men våra tekniker jobbar på att göra det möjligt att ta fram
elever utan framtida bokningar.

