
Sneltoetsen
23 maart 2022 om 01:01:26 GMT

Pagina   van 1 2

Sneltoetsen

Inhoud

1 Globaal
2 Menu
3 Tabel

3.1 Acties

4 Record

Globaal

Escape: Ga terug of sluit het huidige scherm/tabblad.

Shift+Escape: Ga terug naar het hoofdmenu.

F1: Open het help scherm.

Menu

Pijltjestoetsen: Navigeer door de menu items heen.

Enter: Navigeer in een submenu, of voer het huidige menu item uit.
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Tabel

F2: Sorteer de huidige kolom, aflopend. Druk nogmaals om ongedaan te maken.

F3: Sorteer de huidige kolom, oplopend. Druk nogmaals om ongedaan te maken.

F4: Open het zoek venster.

F5: Ververs de huidige pagina.

F10: Toon de inhoud van de huidige kolom in een popup.

Delete: Verwijder de filter van de huidige kolom.

Alt+Delete: Verwijder alle filters.

Space: Druk om de huidige rij te (de)selecteren. Hou ingedrukt terwijl je de pijltjestoetsen 
gebruikt om snel meerdere rijen te (de)selecteren.

Alt+Backspace: Deselecteer alle rijen.

Enter: Voer de huidige actie uit op de geselecteerde rijen. De actie wordt op de huidige rij 
uitgevoerd indien géén rijen zijn geselecteerd.

Als je iets typt opent het zoek venster om vlug te kunnen zoeken.

Acties
Tabellen kunnen meerdere acties bevatten. Deze worden rechtsboven in de header getoond. Je 
kan de sneltoets zien voor elke actie door de muis eroverheen te bewegen.

Hier zijn de sneltoetsen voor de standaard acties:

Alt+R: Raadpleeg modus. In deze modus opent het record in alleen-lezen modus. Dit is 
normaliter de standaard operatie.

Alt+W: Wijzig modus. In deze modus opent het record in wijzig modus.

Alt+V: Verwijder modus. In deze modus worden de geselecteerde rij(en) verwijderd. Geeft 
een bevestigingscherm voordat de actie wordt uitgevoerd.

Alt+T: Toevoeg modus. In deze modus maak je een nieuw record aan als je op Enter drukt.

Record

F4: Opent een lookup dialoog indien je op een lookup element staat.

F6: Slaat het record op en sluit het scherm.

F7 en F8: Navigeer tussen tabbladen.

Alt+Getal: Navigeer naar een specifiek tabblad.

Ctrl+S: Slaat het record op, zonder het scherm te sluiten.


