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Bestilling af udskrifter 
Udskrivning på egen printer 
Hvis du ønsker en udskrift udskrevet på egen printer, skal den først bestilles. Derefter skal 
den skrives ud via programmet Adobe Acrobat Reader. Bestilling af udskrifter til 
udskrivning på egen printer kan foretages på fanen Dato dyr eller via Hovedmenu->Bestil 
lokal udskrifter. 
 
Bestilling af Hændelsesliste via Hovemenu->Bestil lokal udskrifter: 
 

 
Figur 1 Klik på Hovedmenu og vælg derefter Bestil lokal udskrifter 
 

 
Figur 2 I feltet Bestiller vælges 4-cifret vejledernummer eller Landmand 
Klik i firkanten udfor den ønskede udskrift, så der fremkommer et flueben.  
 
Klik på Bestil. 
 
1-5 minutter (afhængig af besætningsstørrelse) efter bestilling af udskrifter til lokal print kan du 
printe fra Dyreregistrering. 
 
Figur 4 - 7 på side 3 viser, hvordan du printer de bestilte udskrifter. 
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Bestilling af udskrifter på enkelt dyr via fanen Dato Dyr: 
Når du vil bestille f.eks. en stamtavle på udvalgte dyr, til udskrivning på egen printer, skal du 
gøre følgende: 
 

 
Figur 3 
 
• Klik på fanen Vejleder->Bestilling->Dato Dyr 
• Vælg 4-cifret vejledernummer eller Landmand (1) 
• Vælg Dyreart (kvæg, får, geder eller hjorte) (2) 
• Vælg besætningstype (avlsbesætning, dyromsætning eller ydelseskontrol) (3) 
• Skriv det/de dyrenummer du ønsker stamtavle på (f.eks. 2779300723) (4) 
• Klik på knappen Søg 
• Klik i firkanten udfor den ønskede udskrift så der fremkommer et flueben (5).  
• Klik på Bestil (6) 
 
Ca. 1-5 minutter efter bestilling af udskrifter til lokal print kan du printe fra Dyreregistrering. Se 
figur 4 - 7 på side 3. 
 
Udskrifterne gemmes i 2 arbejdsdage. Hvis udskrifterne herefter skal printes, skal de bestilles 
igen. 
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Sådan printer du dine bestilte udskrifter: 
Når du vil printe dine udskrifter skal du gøre følgende: 
 

 
Figur 4 Gå i menulinien øverst og vælg Hovedmenu og derefter Vis udskrifter 
 
 

 
Figur 5 Sæt et flueben under Udskriv ved de udskrifter du ønsker at printe. Brug enten musen 
eller genvejstasten (mellem + Piletast ned). 
Tryk på knappen Vis udskrifter. Bemærk! Udskrifterne skal vises førend de sendes til 
printeren 
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Figur 6 Udskrifterne vises nu i programmet Acrobat Reader. 
Tryk på printerikonet øverst i menulinien for at udskrive 
 
Hvis du har sat flueben ud for flere udskrifter, og du har trykket på printerikonet i Acrobat 
Reader, er det kun den udskrift der ses på skærmen som udskrives. Du skal lukke den 
pågældende udskrift på nederste kryds øverst i højre hjørne. Derved fremkommer den næste 
udskrift du har bestilt til udskrivning, og den kan så udskrives. 
 
 

 
Figur 7 Vælg om alle sider eller den aktuelle side skal udskrives. Tryk OK 
 
Slette bestillinger 
Du kan slette en fast bestilling på fanen Vejleder->Bestilling->Oversigt. Denne fane viser 
en oversigt over alle de faste bestillinger, samt de engangsbestillinger der er foretaget. 
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Hvis du vil slette en bestilling, skal du højreklikke på udskriften, og klikke på Slet. Se figur 8. 
Som landmand kan du kun slette de udskrifter hvor der under Bestiller står Besætningsejer, 
ellers skal du have det lokale kontor til hjælp. 
 

 
Figur 8 
 


