
 

 
 

AÐGERÐARHNAPPAR Í MAINTX 

 
Flýtihnappar (Alltaf efst til vinstri á skjánum) 

 

= Verk og vinnsla sem tilheyrir innskráðum notanda. 
 

= Tré, Yfirlit yfir eignir (Svæði, Deildir, Tæki og Hluti) 
 

= Yfirlit yfir öll verkyfirlit og þau verk sem þeim tilheyra 

  = Yfirlit og vinnsla með öll verk 

   = Saga, yfirlit yfir öll verk sem framkvæmd hafa verið 

= Lager, yfirlit yfir allar lagervörur staðsetningu þeirra og magn. 
 

= Pantanir, Pantanakerfi 
 

Almennir valhnappar (eru staðsettir út um allt forritið) 

   = Bæta við einingu. (T.d. bæta við tæki, verki, mynd, mælingu...) 

 = Breyta/Skoða/Opna valda einingu. (t.d. tæki, verk, mælingu...) 

  = Eyða valinni einingu. (t.d. tæki, verki, mynd, mælingu...) 

   = Skoða myndir á valinni einingu (t.d. tæki, verki, varahlut, sögu...) 

  = Skoða skjöl á valinni einingu (t.d. tæki, verki, varahlut, sögu...) 
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= Afrita valda einingu. (t.d. verk, tæki, varahlut...) 

   = Flytja valda einingu. (t.d. tæki milli deilda, varahlut milli lagera...) 

  = Úrvinnsla gagna. (t.d. Senda gögn úr töflu í Excel, Pdf, Word...) 

  = Prenta yfirlit. (t.d. yfirlit verka, vörulista, samtölu eigna...) 

   = Opna. (t.d. opna mynd utan kerfis, opna pdf skjal í öðru forriti...) 

  = Sía, þrengja leit í töflum (t.d. út frá: söluaðila, deild, tæki...) 
 
 

Sérhnappar (eingöngu fyrir verk) 

   = Virkja verk. (Setja valið „óvirkt“ verk í vinnslu) 

  = Ljúka verki. (Ljúka völdu „virku“ verki) 

Sérhnappar (eingöngu í varahlutalager) 

   = Setja varahluti inn á lager. (Taka á móti varahlutum) 

  = Taka varahluti út af lager (t.d. á verk, bein sala, skila vöru...) 

   = Ef vara er merkt Rauð „Varúð“ segir þessi takki til um nánari lýsingu á hættunni 

(t.d. skola augu strax, geymist á þurrum og dimmum stað...) 

   = Prenta út merkingar úr „Dymo“ prentara (Miða prentara. T.d. QR kóða, 

strikamerki, tölur...) 
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