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Översikt 

Handbok i rapportering PC-DMIS. Handboken är uppdaterad och provad mot PC-DMIS 

2011MR1. 

Förkunskaper 

Lämpliga förkunskaper för PC-DMIS rapportering är: 

 

 Fullföljd utbildning, PC-DMIS CMM Steg1 eller likvärdig. 

 Rutin i att använda PC-DMIS. 

 Kunskaper om filhantering i Windows 

Revisionshistorik 

Tidpunkt Utförd av Materialrevision, Omfattning av ändringar 

2008-11 TP Utgåva 1.1 

2012-01 TP Utgåva 2. Allmän revidering mot PC-DMIS 2011 

komplettering 

2012-05 TP Utgåva 2.03. Revidering mot PC-DMIS 2012, 

komplettering. 

2012-05 TP/AI Utgåva 2.05. Anpassning för tryck som häfte. Justeringar. 

2012-06 TP Utgåva 2.06. Korrigeringar. Komplettering av avsnitt om 

anpassad rapport och formulär. 
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Introduktion 

Historik och funktion 

I äldre versioner av PC-DMIS skapades resultatutskrifter genom att visa Redigeringsfönstret i 

Rapportläge. I Rapportläge presenterades utvärderingar i textformat, och detaljerade grafiska 

presentationer av exempelvis formfel kunde rapporteras ut i mätprotokollet. 

 

 
 

Från och med PC-DMIS version 3.0 fanns möjlighet att skapa grafiska rapporter i form av 

hyperrapporter. Hyperrapporten var uppbyggd av olika objekt för att presentera CAD-vy, 

resultat, tilläggsinformation och annat.  

 

Förutom att presentera resultat så kunde Hyperrapporter användas för inmatning av data 

(operatörsnamn, detaljidentitet o.s.v.) eller för att visa information för operatören, till exempel 

bilder, kontrollinstruktioner, videofilmer med mera. 

 

I och med PC-DMIS version 4.0 förändrades hela konceptet med rapportering. Förändringen 

bestod i att: 

 Rapportläget för redigeringsfönstret ersätts av ett separat Rapportfönster. 

 För inmatning av data och presentation av information tillkom Formulär. 

 Hyperrapporter (Legacy Reports) gick inte längre att skapa. Funktioner återinfördes 

av kompabilitetskäl i version 4.2 

 Hyperrapporter kan konverteras till nyare rapportformat. De konverteras då antingen 

till formulär eller till anpassade rapporter, allt beroende hur hyperrapporten användes. 
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En överblick över funktionerna i PC-DMIS 2012 

Rapportering på bildskärm 

Flera olika verktyg för att presentera resultat i CAD-vyn finns tillgängliga. Metoden används 

ofta i samband med analysarbete. 

 

 
 

Formulär 

Formulär används för att presentera information för operatören, eller för att fråga efter 

information från operatören.  

 

Den enklaste formen av formulär används för att visa en bild, video eller ett dokument för 

operatören under körning. 

 

Formulär-redigeraren där formuläret skapas/redigeras: 
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Formuläret visat vid körning av program.

 
 

Formulär kan innehålla ett antal olika objekt, bilder, videofilmer inmatningsfält, rullister, 

kryssrutor med mera. Formuläret i bilderna ovan innehåller endast en bild. 

Rapportfönstret 

Rapporter visas i rapportfönstret i PC-DMIS. Fönstret visas normalt när ett mätprogram körs, 

men kan också visas under redigering av ett program. Aktivera visning av rapportfönstret 

under Visa – Rapportfönster. 

 

Den rapport som visas i fönstret är den rapport som är inställd att vara standardrapport för det 

aktuella programmet. Standardrapporten är normalt den mallrapport som heter 

”TEXTONLY”. 
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Rapportfönstret kan även visas medan programmet redigeras. Aktivera visning under Visa – 

Rapportfönster. 
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Mallrapporter 

Rapporterna som används av PC-DMIS benämns mallrapporter.  

 

Mallrapporterna baseras på en rapportmall, ett beslutsträd och ett antal etikettmallar. 

 

Rapportmallen beskriver rapportens utseende och struktur, 

vilket skapar rapportens layout. Via beslutsträdet anropas 

sedan olika etikettmallar för att presentera information på 

olika sätt för olika utvärderingar/kommandon. 

  

Etikettmallarna är skräddarsydda för att presentera olika 

typer av utvärderingar, till exempel hur en utvärderad 

lägeriktighet redovisas.  

 

Mallrapporten är kraftfull och enkel att använda. Det finns möjlighet att skapa egna 

rapportmallar. Tiden för att anpassa och redigera rapport- och etikettmallar är ofta väl 

investerad. 

Modifiering av mallrapporter 

Modifiering av mallrapporter kan utföras på två olika sätt. 

 

 Rapporterna kan modifieras permanent genom att redigera rapport och etikettmall. 

 Rapporten kan modifieras för ett enskilt mätprogram genom att redigera direkt i 

rapport-fönstret. Ändringarna sparas i det aktuella detaljprogrammet och tillämpas på 

rapportmallen. 
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Anpassad rapport 

Anpassade rapporter tillhör ett specifikt mätprogram. Rapporten är mer eller mindre 

skräddarsydd för ett mätprogram, och sparas som en del av mätprogrammet rapporten tillhör. 

 

Den anpassade rapporten används med fördel när man vill göra en mer detaljerad redovisning 

av vissa saker i ett mätprogram. Den anpassade rapporten går att använda som enda rapport 

eller som ett komplement till en vanlig textrapport. 

 

Rapporten skapas genom att ”klicka och dra” objekt från programfönstret till rapportfönstret. 

Programfönstret måste visas i översiktsläge när detta utförs. 

 

En anpassad rapport är flexibel, och går oftast att framställa snabbt. Den anpassade rapporten 

kan användas  som ett komplement till den vanliga textrapporten och behöver därför bara 

innehålla de saker som är av särskilt intresse. 
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Om CAD-fönstret 

Allmänt 

Rapportering på bildskärm används oftast i samband med analysarbete, när man bättre vill 

förstå hur avvikelser påverkas av modifierade uppriktningar. 

Metoder 

Utvärderingar kan presenteras grafiskt i CAD-vyn. Visningen och skalfaktorn finns tillgänglig 

i utvärderingsdialogen. För utvärderingen elementegenskaper (location) finns möjlighet att slå 

av och på visningen samt justera skalfaktorn direkt i programkoden. 

 

 
 

För utvärderingar av typen toleransrektangel (Feature 

Control Frame) anges inställningarna för rapportering i 

CAD-vyn under fliken avancerat för den aktuella 

utvärderingen. 

 

För toleransrektanglar går även att ange piltäthet (Arrow 

density) vilket är en fördel när dimensionen som visas 

innehåller stora mängder punkter. 

 

Förutom att slå av och på visning av avvikelser från utvärderingar, 

så finns tre särskilda kommandon under Insert – Report 

Command.  

 

Analysis… ger möjlighet att kontrollera mer i detalj hur vissning 

sker i grafiken. 

 

Dimension info… rapporterar ut utvärderingar i grafikvyn. 

 

Point info… redovisar enskilda punkters avvikelser i CAD-vyn. 

Vyer behövs ofta 

För att enkelt kunna växla mellan olika mängd information och 

olika betraktningsriktningar är det oftast nödvändigt att använda 

sig av sparade vyer. Läs mer om detta i kapitel 4 i handboken. 
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Visning av element 

Hur element visas, anges under Edit – Graphics Display Window 

– Display Symbols. Inställningarna kan anpassas för att ge bra 

resultat. 

 

Det som oftast är av intresse att modifiera är på vilket sätt 

punkter visas och hur stora de visas. 

 

Det finns också inställningar för visning av avvikelsepilar. 

 

Vad som är lämpliga inställningsvärden beror i regel på hur stort 

objektet som mätts, och hur tätt avkänningarna ligger på artikeln. 
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Analysvy 

Allmänt 

Insert – Report command – Analysis… kan användas för att slå av 

och på visning av grafisk analys CAD-vyn. Via dialogen kan även 

funktionen för textanalys i rapporten slås på. 

 

I dialogen kan pilfaktor (multipler) justeras. 

 

Med knappen View Window visas ett analysfönster och ytterligare 

inställningar av visningen kan göras i detta fönster. I 

analysfönstret går även att skapa utskrifter av analysvyn. 

Slå på grafisk visning i CAD-vyn 

När den grafiska visningen i CAD-vyn aktiveras 

är det viktigt att inställningen Show lines over 

surfaces är aktiverad. 

 

Om inte så kommer de linjer som ligger bakom 

CAD-ytor att döljas. 

 

I bilden nedan är den grafiska visningen av 

avvikelser för profilfomsutvärderingen aktiverad. Pilarna visar avvikelsen i normalriktning. 

Om du valt att definiera flera olika färger så visas pilarna med den färg som motsvarar 

avvikelsens storlek. I bilden nedan används bara en färg. 
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Dimensionsfärger 

Dimensionsfärgerna kan vara till nytta när avvikelserna skall visas 

i CAD-modellen. Då kan det också vara lämpligt att ha olika 

färger för överskridande av nedre och övre tolerans.  

 

I bilden nedan används olika färger på avvikelserna. 

Toleransgränserna visas som blå linjer. 

 

 
 

Analysvyn 

Analysvyn öppnas vid klick på knappen View Window i dialogen analysvy. 

 

Inställningarna som utförs i detta fönster påverkar visningen i CAD-vyn, men analysvyn är 

också ett eget objekt som kan skrivas ut på skrivare eller skickas till rapporten. 
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Menyerna i analysfönstret 

Under meny File finns utskriftfunktioner. Dessa används när du vill skriva ut 

en analysvy direkt till skrivare utan att gå via den vanliga PC-DMIS 

rapporten. 

 

Under meny View finns funktioner för att zooma och rotera i fönstrets 

grafiska vy. De tillgängliga funktionerna är desamma som finns till CAD-vyn, 

dock något färre. 

 

Under Show finns inställningar för visning av histogram, mätresultat och 

punktinformation. Dessa inställningar påverkar endast analysvyn, inte 

CAD-vyn. 

 

Options innehåller inställningar för att skapa analysvyn i rapporten, att 

redigera dimensionsfärgerna, att ställa in hur dimensionen skall visas.  

 

I följande avsnitt beskrivs vissa av menyerna och funktionerna 

närmare. 

Show – Options 

Under show – options finns funktioner för att visa mätresultat, histogram och indikera 

största/minsta avvikelse. 

 

Show – Show dimension stats 

Funktion för att slå på visning av dimensionsinformation. 
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Show – Show Point info 

Använd punktinformation i analysvyn på samma sätt som den kan användas i CAD-vyn. Läs 

mer i avsnittet om punktinformation i detta kapitel. 

 

 
 

Options – Create Analysis View Command 

Använd detta kommando när du vill lägga in analysvyn i rapporten. Varje gång programmet 

körs skapas en analysvy när kommandot som infogas i programmet exekveras. 

 

 
 

Kommandot Save graphics to report sparar bilden av analysfönstret i rapporten. Om du 

använder det kommandot så kommer inte grafiken att uppdateras, grafiken i rapporten förblir 

densamma. 

Options – Edit dimension colors  

Här finns möjlighet att ändra färgerna som används för att representera avvikelsernas storlek. 
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Options – Dimension options 

Inställningarna i denna dialog påverkar både visningen i 

analysvyn och i CAD-vyn. 

 

Inställningarna som rör alla typer av dimensioner påverkar 

om pilspetsar, mätt profil, nominell profil, toleransgränser, 

max/min avvikelse och rutnät skall visas. 

 

 
 

Det finns specifika inställningar för lägeriktighet (position), rundhet och yt-/profilform. 

 

För ytform och ytläge kan inställningarna Show color interpolation between hits eller Show 

contour plot användas. Då visas avvikelserna med färginterpolation istället för avvikelsepilar. 

 

För profilform och profilläge kan inställningen Show color interpolation 

between hits användas. Då visas profilsnittet som en färginterpolerad kurva 

istället för med avvikelsepilar.  

Tillämpa inställningarna i Dimension options på CAD-vyn 

När du gjort de inställningar du önskar i analysvyn, och eventuellt skickat den 

till rapporten, stäng analysfönstret. I dialogen Analys, som legat bakom 

analysfönstret, markera alternativet Graphical och klicka på knappen Apply. 
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Utvärderingsinformation 

Allmänt 

Med utvärderingsinformation menas rapportering av 

dimensioner i CAD-vyn. Enklaste sättet att skapa en 

utvärderingsinformation är att dubbelklicka på en 

etikett med ett elementnamn i CAD-vyn. Då skapas en 

utvärdering med standardtoleranser och en 

utvärderingsinfo för det elementet. 

 

Etiketterna med resultat kan också skapas med ett 

rapportkommando. Då behöver elementen vara utvärderade. 

Mer om utvärderingsinfo 

Utvärderingsinfo styrs med hjälp av ett programkommando, DIMINFO. 

 

I bilden nedan visas tillägget till programkoden efter att ha dubbelklickat på elementetiketten 

för CYL2. Utvärderingen LOC3 skapas först, därefter kommandot DIMINFO som gör att 

etiketten visas. Kommandot kan raderas om man vill ta bort en etikett med resultat, eller 

redigeras. 

 

   

Insert – report command – dimension info 

I dialogen visas de tillgängliga utvärderingarna i programmet. Flera utvärderingar kan väljas 

samtidigt.  

 

En etikett med utvärderingsinfo är uppbyggd med 

rader som utgör olika rapporterade axlar, och 

kolumner som innehåller mät, nominellt, tolerans 

max- och minvärde med mera. 

 

 
 

Vad som skall ingå i etiketten kan väljas manuellt 

eller med autofunktion. 

 

Lägg märke till att lägeriktighet (position) har ett 

eget område med inställningar för vilka axlar som 

skall rapporteras. 
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Punktinformation 

Allmänt 

Punktformation kan visas antingen för ett element, eller för en utvärdering. Informationen 

som visas är avvikelserna i de enskilda mätpunkterna. 

 

När punktinformationen visas för ett element utgörs avvikelsen 

alltid av avvikelsen i punktens normalriktning, i det 

koordinatsystem som elementet mättes i. 

 

När punktinformation visas för en utvärdering redovisas 

punktens avvikelse i den aktuella utvärderingen. 

 

I bilden intill visas två uppsättningar punktinformation för 

samma punkter. Punkterna med de större avvikelserna avser 

avvikelserna i huvudkoordinatsystemet, medan punkterna med 

de mindre avvikelserna hör till en utvärdering av profilform som 

gjordes på det scannade snittet.  

Använda funktionen punktinformation 

Börja med att välja en utvärdering (dimension) eller ett element (feature) som du vill skapa 

punktinformation för. 

 

Välj därefter de punkter i elementet eller utvärderingen som skall rapporteras under Hit list. 
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Välj därefter vad som skall redovisas i etiketten. 

 
 

Hit Number – punktens nummer i elementet 

Point – punktens koordinatvärden 

Vector – Punktens normalvektor 

Deviation – Punktens avvikelse i normalens riktning, eller i den utvärderade riktningen. 

 

De övriga kryssrutorna påverkar hur flaggan ritas upp och vilka element som ingår i den. 

Filtrering 

Filtreringskommandona kan underlätta analysarbete. Om elementet 

eller utvärderingen omfattar många mätpunkter kan det vara praktiskt 

att bara visa ett urval av punkterna. I bilden intill visas var femte punkt. 

 

Filtren går att kombinera, ett filter med var femte punkt går att 

kombinera med filtret för att visa de sämsta (worst) tio, eller en 

avvikelse över 0.8. 

 

I exemplet nedan rapporteras var femte punkt tillsammans med de fyra 

sämsta. 

 

  
 

Programkommando 

Punktinformation bildar ett programkommando, ett exempel visas nedan. Radera kommandot 

om du vill ta bort flaggorna med punktinformation. 
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Grunderna 

Rapportfönstret 

Rapportfönstret innehåller resultaten av utvärderingar i programmet. Normalt visas fönstret 

under körning av ett program.  

 

Om rapportfönstret inte visas under körning av ett program, aktivera visning under Visa – 

Rapportfönster medan programmet körs. 

 

 

Använd menykommandona under menyn Fönster för att växla mellan fönstren när du 

redigerar ett program och vill granska rapportens utseende.  
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Verktygsfältet i rapportfönstret 

 
1. Rita om rapport. (Rapporten uppdateras med nytt innehåll från mätprogrammet. Till 

exempel utvärderingar som lagts till.) 

2. Dialog för val av rapportmall 

3. Dialog för val av anpassad rapport 

4. Skriv ut rapport 

5. Sätt denna rapport som standard (varje gång rapportfönstret öppnas så visas denna 

rapport.) 

6. Skapa genväg till aktiv rapport (genvägen till den aktiva rapporten läggs till som ikon i 

verktygsfältet.) 

7. Visa rapport (samtliga utvärderingar) 

8. Visa senast körda rapport (de utvärderingar som utfördes vid senaste programkörning) 

9. Visa senast sparade rapport 

10. Visningsstorlek 

11. Lås rapporten för redigering 

12. Genväg till TextOnly 

13. Genväg till TextAndCAD 

14. Genväg till CadOnly 

15. Genväg till GraphicalAnalysis (för utvärderingar gjorda med Toleransrektanglar) 

16. Genväg till CadOnlyLandscape 

17. Genväg till PPAP (ProductionPartApprovalProcess) 

18. Egen rapportgenväg 

 

Egna genvägar till rapporter tas bort genom att hålla ner SHIFT-tangenten, och sedan 

vänsterklicka och dra bort ikonen från verktygsfältet. 

Fil- och katalogstruktur för mallrapporter 

Filerna för mallrapporter som installeras tillsammans 

med PC-DMIS, dvs. rapport- och etikettmallar, ligger i 

katalogen Reporting, ett underbibliotek i PC-DMIS 

installationen. 

 

Egna rapportmallar och rapportinstruktioner bör 

placeras i en annan katalog. En närmare beskrivning 

finns i kapitlet 6 – Mallrapport. 

 

Beroende på vilken typ av mätutrustning som används, 

så installeras olika rapport och etikettmallar. Av denna 

anledning så kan mallrapporterna skilja något mellan 

tillexempel en Leica Lasertracker och en CMM. 
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Val av rapport för visning i rapportfönstret 

Allmänt 

Den rapport man önskar visa väljs via ikonerna för snabbval eller genom att öppna dialogen 

för val av Rapportmall eller val av Anpassad Rapport. 

Val av mallrapport att visa 

Den rapport du vill visa väljs med de markerade knapparna. Alternativen är Textrapport, 

TextOchCadRapport, CadRapport, GrafiskAnalys, CadRapportLiggande och PPAP rapport. 

 
 

Den valda rapporten kan sättas som standardrapport för det aktiva mätprogrammet med 

knappen för val av standardrapport. 

 

Val av anpassad rapport att visa 

Anpassade rapporter sparas som en del av detaljprogrammet som rapporten skapats för. 

 
 

Om du vill visa en anpassad rapport i rapportfönstret, använd knappen för val av anpassad 

rapport. En dialog för val av anpassad rapport visas då. 
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Val av en särskild mallrapport 

Använd knappen för val av rapportmall. Då öppnas dialogen för snabbval av rapportmall. 

 
 

I snabbvalsdialogen för rapportmallar visas de fördefinierade tillgängliga rapportmallarna. För 

att lägga till en ny rapportmall i snabbvalslistan, välj knappen Lägg till… och bläddra fram 

den önskade mallfilen.  

 

Rapporter kan läggas till eller tas bort från urvalet av snabbval med funktionerna Lägg till…, 

Ta bort eller Ta bort alla. 
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Utskrift av rapporter 

Allmänna inställningar 

Under Arkiv – Skriv Ut, finns de inställningar som styr utskrifter av rapportfönstret. 

 

Dessa inställningar påverkar hur rapporter skrivs ut i samband med att ett mätprogram körs. 

Rapporten som skrivs ut är den rapport som valts till standardrapport. 

 

 
 

Under Skrivarinställningar… anges önskad 

standardskivare.  

 

Under alternativet Utskriftsformat, Rapport… anges de 

inställningar som berör utskriften av rapportfönstret. Där 

finns inställningar för utskriften, och inställningar för att 

skapa en DMIS-output fil. 

Vid manuellt val av rapport 

Vid manuellt val av rapport startas utskrift genom att klicka på ikonen med skrivaren i 

rapportfönstrets verktygsfält.  

 

 
 

Utskriften skickas då till de enheter som markerats under Utskriftsformat, Rapport… 

Programkommando för utskrift 

Kommandot print i programmet initierar utskrift. Kommandot 

infogas genom att skriva i redigeringsfönstret, eller genom att 

välja kommandot ifrån Infoga – Rapportkommando – 

Utskriftskommando. 

 

Efter att kommandot infogats, klicka någonstans i det och tryck 

F9 för att komma till dialogen med inställningar. 
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Programkommandon för att ladda och skriva ut rapporter 

Allmänt 

Genom att använda rapportkommandon finns möjlighet att infoga programanrop för Anpassad 

Rapport, Mallrapport, Hyperrapport eller Rapportetikett. 

 

 
 

 
 

 

Hyperrapporter är den äldre typ av grafiska rapporter som fanns mellan PC-DMIS 3.0 och 

3.7.  

 

Rapportetikett är enstaka utmatning av kompletterande information i en rapportetikett.  

Om till exempel rapportetiketten FileHeader.lbl infogas så visas filhuvudet i denna position i 

rapporten. Se exemplet nedan. 
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Hur utskrifterna påverkas 

När en anpassad rapport anropas med ett rapportkommando så fogas den till den befintliga 

standardrapporten. 

 
 

När en mallrapport infogas med ett rapportkommando kan man välja ifall den skall fogas till 

eller ersätta den befintliga mallrapporten (den valda standardrapporten). Detta kontrolleras 

med växeln REPORTMODE som kan ha värdet INSERT eller SWITCH. 

 
 

Detta gäller när ett mätprogram körs och utskriften genereras i samband med körning av ett 

program. 

Hyperrapporter 

 

Hyperrapporterna från PC-DMIS 3.0 – 3-7 kan användas men har begränsade möjligheter till 

redigering. Hyperrapporter stödjer inte redovisning av utvärderingar som utförs med 

toleransrektangel. 

 

Funktionen finns med för PC-DMIS skall vara bakåtkompatibelt med äldre versioner, och bör 

inte användas för nyframtagning av rapporter. Anpassad rapport bör användas istället för 

hyperrapport. 

 

Hyperrapporter kan konverteras till formulär eller anpassade rapporter. 
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 5 – Arbeta med vyer 
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Om vyer 

Allmänt 

Vyer och sparade vyer kan användas vid arbete med programmering. Vyerna utnyttjas 

dessutom av mallrapporter som visar CAD-modellen, eller av anpassade rapporter. 

Vyer vid programmering i PC-DMIS 

Vid programmering på en ytmodell kan vyer vara till nytta för att snabbt komma tillbaka till 

ett utgångsläge i grafiken efter att man zoomat och panorerat i grafikfönstret. 

 

Genom att låta den ena vyn visa detaljen uppifrån och den andra visa detaljen från sidan kan 

man genom att arbeta i programläge positionera mätspetsen i förhållande till detaljen och 

skapa viapunkter. 

 

Vid programmering på trådmodeller delar man ofta skärmen i två eller flera vyer. 

Vyer vid rapportering 

När vyer skapas och återkallas i programmet utnyttjas de av rapporter som använder CAD-

modellen, TextAndCad, CadOnly eller CadOnlyLandscape. 

Kommandon 

I verktygsfältet GraphicModes finns knapparna ViewSetup, SaveViews och CreateViews. 

 
 

I verktygsfältet Settings finns en rullist för att återkalla sparade vyer. 

 
 

När vyer återkallas visas alltid en fråga om ett programkommando för att återkalla vyn skall 

infogas i mätprogrammet. 
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Vyer vid programmering i PC-DMIS 

Allmänt 

När vyerna används vid programmering kan man dra nytta av att en vy visar specifika lager i 

CAD-modellen. Om CAD-modellen är stor kan man dela upp den i flera olika lager och låta 

de olika vyerna visa olika delar av detaljen. 

Vyer med hel skärm 

1. Använd funktionen för att visa eller dölja önskade lager under funktionen för 

lagerhantering. 

2. Vrid upp och zooma in detaljen till önskat läge. 

3. Spara vyn med knappen SaveViewset. 

Vyer med delad skärm 

Vyer med delad skärm skapas genom att gå in under ViewSetup. 

 

Layout – i det här området 

anger du hur skärmen skall 

delas. 

Views – I det här området anger 

du vilken fördefinierad vy du 

vill använda till var och en av 

de olika delarna av grafikvyn. 

Levels – Under levels kan du 

ange vilka lager i CAD-

modellen som skall visas i de 

olika delarna av grafikvyn. 

  

 

1. Välj hur du vill dela skärmen med någon av knapparna under Layout 

2. Ställ in vilka vyer som skall visas i respektive skärmdel 

3. Ange vilka lager i CAD-modellen som skall visas i varje vy 

4. Bekräfta 

5. Spara vyn med knappen SaveViewset 

 



 

36  PC-DMIS Rapportering – Handbok – juni 2012 

©Hexagon Metrology 

 

Återkalla vyer 

Återkalla vyer med hjälp av rullisten i verkstygsfältet Settings. När du använder vyer som 

hjälpmedel vid programmering är det oftast onödigt att infoga programkommandon för att 

aktivera dem. 
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Vyer och CAD- rapporter 

Allmänt 

När vyer återkallas i ett program så tvingar de fram en sidbrytning i CAD-rapporter. Genom 

att placera kommandon för att återkalla vyer går det att dela upp rapporten, så att rapporten 

sidbryts och utvärderingarna hamnar på önskad sida. 

Ett exempel på vyer i CAD-rapport 

I programmet intill finns fyra kommandon som 

återkallar vyer. Kommandona är markerade i gult.  

 

Tre olika vyer återkallas fyra gånger i ordningen 1-2-

3-1. Rapporten sidbryts fyra gånger i det aktuella 

fallet. 

 

På sidan 1 finns utvärderingen FCFDIM2, på sidan 2 

utvärderingen FCFDIM3, på sidan 3 finns tre 

utvärderingar, FCFDIM4, FCFDIM6 och FCFDIM5. 

Återstående utvärderingar, 10 st, finns på sidan 4. 
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Kort om de olika mallrapporterna 

TextOnly 

Rapportmall: TextOnly.RTP 

 

Textrapporten är en Mallrapport som listar alla utvärderade 

mått i den ordning de förekommer i programmet. Rapportens 

första sida innehåller ett dokumenthuvud med information 

om mätningen. 

Alternativ till TextOnly 

Ett alternativ till rapporten TextOnly installeras tillsammans 

med PC-DMIS. Den alternativa rapporten har sidhuvudet 

längst upp på varje sida. Rapportmallen heter 

TEXTONLY_Header_Every_Page.RTP 

 

Rapportmallen finns inte med i listan över snabbval mellan rapporter, utan får manuellt läggas 

till. 

Rapporter som utnyttjar CAD-modell/grafikvy 

Genom att skapa lämpliga vyer i programmet, går det att kontrollera CAD-bilden som ingår i 

rapporten. När en vy aktiveras i programmet skapas automatiskt en ny rapportsida med den 

vyn, och utvärderingar rapporteras successivt i denna vy. 

TextAndCAD 

Rapport med både CAD-bild och textrapport. Rapportens 

första sida innehåller ett dokumenthuvud med information 

om mätningen.  

 

Utvärderingarna visas i tur och ordning, så många som ryms 

på varje sida. För alla utvärderingar på en sida visas 

elementens läge i CAD-bilden ovanför. När mätprogrammet 

aktiverar en grafivy, så sker en sidbrytning och de 

efterföljande utvärderingarna presenteras i denna vy. 
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CADOnly, CADOnlyLandscape 

Rapport med bara CAD-vy. CADOnlyLandscape har liggande 

utskriftsformat. Rapportens första sida innehåller ett 

dokumenthuvud med information om mätningen.  

 

De element som utvärderas i programmet presenteras i tur och 

ordning. Rapporten använder de vyer som aktiveras i 

programmet för att rapportera avvikelser. 

 

När mätprogrammet aktiverar en grafikvy, så sker en 

sidbrytning och de efterföljande utvärderingarna presenteras i 

denna vy. 

 

 

 

GraphicalAnalysis 

Grafisk analys. Rapporten presenterar alla grafiska visningar av utvärderingar som 

förekommer i programmet. Rapportens första sida innehåller ett dokumenthuvud med 

information om mätningen. 

 

OBS! Endast grafiska visningar från Analysfönster och utvärderingar av typen 

Toleransrektanglar (FCF) visas i rapporten.  
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Sökvägar, rapport- och etikettmallar 

Fil- och katalogstruktur för 
mallrapporter 

Filerna för mallrapporter som installeras 

tillsammans med PC-DMIS, dvs. rapport- 

och etikettmallar, ligger i katalogen 

Reporting som är underbibliotek till PC-

DMIS installationen. 

 

Egna rapportmallar och 

rapportinstruktioner bör placeras i en 

annan katalog. 

 

Egenframställda rapportmallar kan sparas i 

ett annat bibliotek, som pekas ut med en 

registerväxel i PC-DMIS Settings Editor. 

 

När sökvägen till det egna 

rapportbiblioteket pekats ut kan egna 

rapportmallar och rapportetiketter 

användas parallellt tillsammans med de 

rapport- och etikettmallar som 

installerades tillsammans med PC-DMIS. 

Val av eget rapportbibliotek 

Det egna rapportbiblioteket bör placeras så att det är tillgängligt för alla användare på datorn, 

och inte knutet till en speciell installerad version av PC-DMIS. 

 

Vid installation av PC-DMIS skapas mappen WAI\PC-DMIS under delade dokument. Under 

mappen finns sedan versionsspecifika kataloger. I exemplet har en mapp ”Reporting” skapats 

parallellt med de versionsspecifika katalogerna. 
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Inställning i Settings Editor 

Växeln DefaultReporting under avsnittet Fileman pekar ut Mappen för egna rapport- och 

etikettmallar. Standardvärdet pekar mot mappen med förinstallerade rapport- och etikettmallar 

för den aktuella versionen av PC-DMIS. 

 
 

Justera värdet för DefaultReporting till att spegla den mapp du valt att innehålla dina egna 

rapport- och etikettmallar. I Windows7 finns en funktion ”kopiera adress” som är praktiskt. 

Funktionen nås med högerklick i adressfältet i utforskaren. 

 

 
 

Värdet kan sedan klistras när växeln redigeras i Settings Editor. 

 
 

Spara ändringarna och avsluta Settings Editor. 
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Lägga till en mallrapport i listan med snabbval 

Allmänt 

Knappen för val av rapportmall ger tillgång till en lista med ett urval av rapportmallar. Om du 

har egna rapportmallar i ett särskilt bibliotek kan du lägga till dem i listan. 

 

 
 

I snabbvalsdialogen för rapportmallar visas de fördefinierade tillgängliga rapportmallarna. För 

att lägga till en ny rapportmall i snabbvalslistan, välj knappen Lägg till… och bläddra fram 

den önskade mallfilen.  
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Utvärderingsformat i mätprogrammet 

Allmänt 

Rapporterna TextOnly och TextAndCad redovisar utvärderingarna så att de följer 

formatteringskommandot för redovisning av utvärderingar i mätprogrammet. 

Formatteringskommando 

Under parameterinställningar, F10 finns möjlighet att ange format för utvärderingar. Där 

specificeras vilka data som skall redovisas och i vilken ordning de skall förekomma. 

 

  
 

Formatet kan specificeras om löpande i programmet. Beroende på typen av utvärdering, kan 

olika rapporterade resultat vara lämpliga.  

 

Utnyttja möjligheten att löpande specificera om innehållet i utvärderingarna. Det ger mer 

lättlästa rapporter. 

 

Ett exempel på detta är redovisning av MAX/MIN som saknar värde för de flesta 

utvärderingar, men är av intresse vid utvärdering av profilform/profilläge och ytform/ytläge. I 

denna utvärdering visar värdena den största och minsta vvikelsen för de punkter som ingår i 

utvärderingen. 
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Att modifiera mallrapporter 

Allmänt 

Mallrapporten är uppbyggd av mallar som beskriver 

rapportens utformning och de etiketter som används att 

rapportera data i. 

 

Rapportmallen beskriver rapportens utseende och struktur, 

vilket skapar rapportens layout.  

 

Etikettmallar beskriver hur enskild data skall presenteras, till 

exempel hur en utvärderad lägeriktighet skall presenteras.  

 

Vilka etikettmallar som används styrs av ett beslutsträd som tillhör rapportmallen. Utöver 

utvärderingar finns olika andra objekt i rapporten, till exempel CAD-vy, bilder med mera. 

 

Mallrapporten är kraftfull och enkel att använda. Tiden för att anpassa och redigera rapport 

och etikettmallar är väl investerad, då rapporteringen är enkel att utföra. 

 

Det finns två sätt att modifiera en 

mallrapport.  

 Rapporterna kan modifieras 

permanent genom att 

redigera rapport och 

etikettmall. Detta beskrivs i 

kapitel 5. 

 Rapporten kan modifieras 

direkt genom att redigera 

den. Dessa ändringar berör 

inte mallarna utan 

ändringarna sparas direkt i 

det detaljprogram som är 

aktivt. 
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Modifiera rapporten för det aktuella mätprogrammet 

I en CAD-rapport modifieras oftast etikettplacering och CAD-vyns orientering, storlek och 

zoomfaktor. Använd i första hand vy-kommandon i mätprogrammet för att få kontroll over 

hur CAD-bilden orienteras i rapporten. 

 

I en text-rapport modifieras oftast etikettinnehåll och vad som redovisas i rapporten. 

 

När ändringar utförs i rapporten direkt 

påverkas inte rapportmallen, utan 

ändringarna sparas som tilläggsdata i det 

aktuella programmet.  

 

Typen av ändringar som kan utföras är 

modifiering av etikettinnehåll, CAD-vyns 

zoomfaktor, etiketternas placering i en CAD-

Only rapport osv.  

 

Även beslutsträdet går att modifiera.  

 

Modifieringarna påverkar inte rapport och 

etikettmallar. Dessa data kallas mallrelaterad data. 

 

I exemplet intill finns några etiketter vars linjer överlappar varandra. Genom att dubbelklicka 

på en etikett så aktiveras den och kan flyttas på sidan. 

 

När programmet stängs och öppnas på nytt 

ligger dessa förändringar kvar. De sparas i 

programmet som mallrelaterad data, och 

förändringarna är knutna till själva 

mätprogrammet. Mallarna påverkas inte. 

Återställa modifieringar 

Förändringarna kan återställas med 

funktionen Rapporter – Rensa mallrelaterade 

data. Efter valet visas en kontrollfråga. 
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Exempel, modifiera textrapport 

Allmänt 

Det man oftast önskar modifiera är vad som visas i rapporten, och på vilket sätt rapporten 

används. 

Modifiering av en enskild rapportetikett 

Genom att högerklicka på en utvärdering (etikett) i en 

textrapport och välja Edit Object så kan innehållet i 

utvärderingen modifieras. 

, 

Ändringen kan beröra en etikett, en sida eller hela rapporten. 

 

Ändringen påverkar inte rapport- eller etikettmall, utan sparas i 

själva detaljprogrammet. Information kallas Mallrelaterad 

data, dvs. data som är kopplad till användningen av 

rapportmallen. 

Modifiering av textrapporten 

Genom att dubbelklicka på textrapportobjektet och sedan högerklicka strax innanför ramens 

vänstra kant, så visas textrapportobjektets egenskaper. Om alternativet Utvärderingar som 

text markeras, så visas rapporten med ett format liknande det som tidiga versioner av PC-

DMIS använde. 

  
 

 

Återställa förändringar 

Förändringen återställs på vanligt sätt genom funktionen Arkiv – Rapporter – Rensa 

mallrelaterad data. 
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7 – Modifiera rapport och 
etikettmallar 
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 Byta logotyp i standardrapporterna 
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Hur mallrapporten är uppbyggd 

Allmänt 

Rapporten är uppbyggd av Rapportmall, Objekt, Beslutsträd och Etikettmall. 

Rapportmallen 

Denna innehåller storlek, orientering, sidhuvud, sidnumrering med mera. Rapportmallen 

anropar sedan objekt, beslutsträd och etiketttmallar.  

Objekt 

Ojekten som ingår i rapporten är tillexempel CAD-vy objekt, TextRapportObjekt, 

GrafiskAnalysObjekt. Objekten har olika egenskaper som styr vad som skall visas och hur 

saker skall visas. I bilden nedan visas egenskaper för ett TextRapportObjekt. Dessa 

inställningsmöjligheter är desamma som fanns i äldre versioner av PC-DMIS. 

 

Beslutsträd 

Beslutsträdet används för att styra vilka etikettmallar som skall användas för att visa olika 

saker. Beslutsträdet innehåller en mängd olika egenskaper som har regler kopplade till sig. I 

exemplet i bilden nedan visas den regel (Använd mall File_Header.lbl) som är kopplad till 

egenskapen Filhuvud. Etikettmallen File_Header.lbl används för att presentera informationen 

från mätprogrammets Filhuvud. 
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Etikettmallen 

Etikettmallen används för att presentera specifik information. En etikettmall används för 

protokollhuvudet, en annan för att visa en utvärdering i XYZ led, en tredje används för att 

visa lägeriktighetsutvärderingar. 

 

 

Fil- och katalogstruktur för mallrapporter 

Filerna som används för mallrapporter, dvs. rapport- 

och etikettmallar ligger i katalogen Reporting som är 

underbibliotek till PC-DMIS installationen. 

 

Beroende på vilken typ av mätutrustning som används, 

så installeras olika rapport och etikettmallar. Av denna 

anledning så kan mallrapporterna skilja något mellan 

tillexempel en Leica Lasertracker och en CMM.  
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Byta Logotyp i en rapport 

Allmänt 

Byte av logotypen utförs i den etikettmall som används för att skapa rapportens överskrift. 

Samma etikettmall (FILE_HEADER.LBL) används för flera olika rapporter. 

Ändra etikettmallen 

Starta PC-DMIS och öppna ett mätprogram. Följ sedan stegen i anvisningen nedan. 

 

1. Välj Arkiv – Rapporter – Redigera – Etikettmall 

2. Välj etikettmallen FILE_HEADER.LBL för redigering. Mallen öppnas. Denna 

etikettmall används för att skapa överskriften i rapporterna. 

3. Dubbelklicka på mallen för att öppna den för redigering. 

4. Spara etikettmallen tillfälligt i någon katalog där du har skrivrättigheter, tillexempel 

under mina dokument. 

5. Vänsterklicka på PC-DMIS logotypen. Bakgrunden blir blå. 

 
6. Högerklicka på logotypen för att öppna dialogen Egenskaper, rutnät. 

 
7. Under fliken Cellegenskaper, använd knappen Välj… för att bläddra fram till önskad 

bildfil. 

8. Klicka sedan på OK för att stänga dialogen och tillämpa valet av bildfilen. 

Etikettmallen skall nu innehålla den nya fil du valt. 

 
9. Spara etikettmallen med nytt namn. T.ex. MIN_FILE_HEADER.LBL (Notera vilket 

bibliotek den sparas i.) 

10. Stäng etikettredigeringen. 

11. Stäng PC-DMIS. 

12. Använd Windows utforskaren för att gå till PC-DMIS installationsbibliotek och sedan 

till underkatalogen Reporting. 

13. Döp om eller radera filen FILE_HEADER.LBL (du behöver ha 

administratörsrättigheter om du kör windows 7). 

14. .Kopiera in filen FILE_HEADER.LBL från den plats där du sparade den tillfälligt till 

katalogen Reporting under PC-DMIS installationsbibliotek. 
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 8 – Anpassad rapport 
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Om anpassad rapport 

Allmänt  

Anpassade rapporter används för att skapa rapporter för en enskild mätning, där mallrapporter 

av någon anledning inte ger önskat resultat.  

 

En anpassad rapport är flexibel och går oftast ganska snabbt att skapa.  

 

Rapporten skapas genom att ”klicka och dra” objekt från programfönstret till rapportfönstret. 

Programfönstret måste visas i översiktsläge för att kunna utföra detta. 

 

 
 

Hur anpassade rapporter sparas 

Anpassade rapporter sparas en del av detaljprogrammet, och blir inte synliga i filstrukturen. 

Om du vill använda en anpassad rapport från ett annat mätprogram, använd då 

menyalternativet Rapporter – Redigera – Anpassad rapport från annat detaljprogram. 

 

 
 

Då funktionen väljs visas först en dialogruta för val av detaljprogram, därefter visas dialogen 

för val av anpassad rapport.  

 

Genom att använda menykommandot Rapporter – Redigera – Anpassad rapport från annat 

detaljprogram, så går det att använda en anpassad rapport från ett annat detaljprogram. Hela 

rapporten kopieras, det som behöver justeras är vilka programkommandon som knyts mot 

rapportelement. Funktionen är praktisk att använda för den som lagt ner tid på layout. 
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Skapa en anpassad rapport 

Grunder 

Ha det mätprogram som rapporten skall skapas för öppet och välj sedan Arkiv – Rapporter – 

Ny – Anpassad rapport. 

 
 

Visa programmet i översiktsläge. Därefter kan filhuvud och utvärderingar läggas in i 

rapporten genom att klicka och dra på objekten i programfönstret. 

 

Välj Arkiv – Spara för att spara rapporten. Rapporten sparas som en del i detaljprogrammet. 

 

 

Objekt 

Utöver det som kan anges genom att dra dem från programmet, så kan vissa objekt 

väljas från verktygsfältet. 

 

Välj ett objekt genom att klicka på ikonen, dra sedan upp en ruta i rapporten. 

Objektet kommer att ritas upp i rapporten, i den storlek som motsvarar rutan som 

bildades i rapporten. 
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Du kan utgå från en anpassad rapport från ett annat mätprogram, använd då menyalternativet 

Rapporter – Redigera – Anpassad rapport från annat detaljprogram. 

 

 
 

Då funktionen väljs visas först en dialogruta för val av detaljprogram, därefter visas dialogen 

för val av anpassad rapport. Om det valda programmet inte innehåller några anpassade 

rapporter är dialogen för val av anpassad rapport tom. 
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Mer om programkommandon och objekt 

Allmänt 

När ett programkommando dras över till rapporten presenteras det i rapporten. 

 

Vissa typer av programkommandon kan dras och släppas direkt på den anpassade 

rapporten. 

 

Andra typer av kommandon kan presentera på olika sätt beroende vilken typ av 

objekt de släpps på. 

 

Objekten skapas genom att välja ett objekt i objektfältet och sedan klicka och dra 

i rapportvyn.  

Ett exempel 

Kommandot File header kan dras och släppas direkt i rapporten. Det bildar en överskrift av 

samma typ som finns i textrapporten. 

 

När utvärderingen LOCATION2 släpps direkt på rapportbladet bildar den en redovisning av 

samma typ som i en textrapport. När LOCATION2 släpps i ett CAD-fönster presenteras den 

på ett annat sätt. Se bilden nedan. 

 

 
 

Utvärderingar som består av flera punkter, till exempel profil- och ytform, rundhet, rakhet 

med flera kan förutom att släppas på rapporten direkt eller i CAD-vyn släppas på objekt av 

typen AnalysisWindow och Histogram. 
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Rapporter med flera sidor 

Ytterligare sidor kan läggas till rapporten genom att högerklicka 

på fliken med sidnummer och välja Add Tab i menyn som visas. 

 

När en rapport med flera sidor skapas finns det en sak att ta 

hänsyn till. 

 

Objekten som skapas på en och samma sida löpnumreras. Om tre 

CAD-vyer finns på en och samma sida kommer de att heta CadReportObject1, 2 och 3. 

 

När objekt av typen CAD-fönster, analysvy med flera skapas på 

ytterligare sidor startar löpnumreringen av objekten om på 1. För att hålla 

isär de sparade vyerna i de olika objekten behöver de ha unika namn. 

 

Objekten kan döpas om genom att högerklicka på dem och välja 

properties, därefter kan objektnamnet ändras under stycket Advanced. 

 

 
 

Egenskaper för analysfönster 

I analysfönstret finns en mängd egenskaper som kan justeras. 

Inställningsmöjligheterna motsvarar de som finns beskrivna 

för analysvy i kapitel3, Rapportering på bildskärm. 

Inställningarna nås via högerklick och val av alternativet 

properties. Vissa inställningar nås via dialoger, vissa utförs 

genom att ställa in de olika egenskaperna. 
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Använda en anpassad rapport från ett annat program 

Allmänt 

Istället för att skapa en anpassad rapport helt från grunden går det att importera en rapport 

från ett annat mätprogram, och utgå från den. 

 

Med funktionen används layout och objekt i rapporten, men kopplingen mot olika 

utvärderinga frigörs. 

 

Funktionen för att använda en anpassad rapport från annat program finns under 

rapporteringsmeny. 

 

 

Användning 

Ifrån det program du arbetar med, välj funktionen för att använda en anpassad rapport från ett 

annat program. 

 

Välj först programmet i dialogen som visas, och därefter rapporten som du vill använda. 

 

Rapporten öppnas och du får sedan arbeta vidare med anpassningen mot det aktuella 

mätprogrammet. 
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Anpassning 

CAD-vyer och objekt följer med över i rapporten, men dimensionsflaggorna är tomma och 

innehåller ingen data. Kopplingen mellan dimensionsflaggan och elementet har tagits bort.  

 

 
 

De tomma dimensionsflaggorna kan markeras och raderas och sedan ersättas av nya flaggor. 

 

Flaggorna kan också kopplas mot utvärderingar i det mätprogram du arbetar med.  

 

Högerklicka på den tomma dimensionsflaggan så att egenskapsfönstret visas. Klicka sedan på 

raden Commands för att visa dialogen PC-DMIS Commands. Bläddra i listan med 

kommandon och markera därefter det önskade kommandot. När dialogen stängs genom att 

klicka OK sparas ändringen. 
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9 – Formulär 

 
 
 
 I Kapitlet 

9 

  
 Formulär 

 Formulärredigeraren 

 Exempel, ett formulär med bild 

 Att skicka variabler till och från ett 
formulär 

 Formulär för inmatning av spåbarhetsdata 

 Objekt i formuläret 
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Formulär 

Allmänt 

Formulär är ett kraftfullt och flexibelt verktyg för att hantera operatörsinformation eller en 

dialog med operatören. 

 

Den som använt hyperrapporter för rapportering och operatörsdialog i PC-DMIS version 3.7 

och äldre, kommer att känna igen sig i sättet som formulär används. 

 

Formulär används för att presentera information för operatören, eller för att fråga efter 

information från operatören. Den enklaste formen av formulär används för att visa en bild, 

video eller ett dokument för operatören under körning. 

Tillämpningar 

Enklaste tillämpningen för ett formulär är 

att visa en bildfil. Bildfilen kan visa 

mätpunktsplacering, placering av 

spännjärn eller fixturelement med flera 

praktiska detaljer. 

 

Formuläret kan också användas för att 

visa videosekvenser eller länka till olika 

former av dokument som i sin tur kan 

innehålla instruktioner. 

 

I de fall operatören skall mata in spårbarhetsinformation är ett formulär ett praktiskt alternativ 

för att presentera all informationsinmatning samlad, så att inmatningen blir överblickbar. 

Alternativet till detta skulle vara ett större antal operatörsfrågor. 
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Formulärredigeraren 

Allmänt 

Öppna formulärredigeraren genom att välja Visa – Redigera formulär. 

 

Redigeraren visar ett tomt formulär och ett verktygsfält för att placera olika objekt i 

formuläret. 

 

Objekt i formuläret 

Olika objekt kan placeras i formuläret. Välj typen av objekt i verktygsfältet, håll ned vänster 

musknapp och dra upp en ruta för att placera objektet i formuläret. 
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Exempel, ett formulär med bild 

Skapa formuläret 

 Öppna formulärredigeraren. 

 Justera formulärets storlek så att det blir så stort som det skall visas på skärmen. 

 Välj funktionen för Bitmap och dra upp en ruta på formuläret. 

 
 När musmarkören släpps så visas dialogen för val av Bitmap. 

 
 Bläddra fram till önska bildfil 

 Bekräfta valet av bildfil, formuläret visas med den infogade bilden. 

 
 Spara formuläret, håll reda på namn och plats i katalogstrukturen. 
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Anropa formuläret från ett program 

Lägg in formuläranropet i programmet via meny Infoga – Rapportkommando – Formulär… 

 
 

 
 

Vid körning av programmet pausar programkörningen och formuläret visas. I exemplet 

används en bitmap. Det är även möjligt att visa videofilmer och till exempel Word-dokument. 
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Att skicka variabler till och från ett formulär 

Allmänt 

Formuläret kan användas för att visa information som skickat till formuläret, eller för att mata 

in information. 

 

För att kunna skicka data till och från formuläret så behöver dessa deklareras i form av 

variabler i formuläranropet. 

 

Objekt och deras egenskaper 

Formuläret i bilden nedan innehåller två objekt, en textruta, Text2, och en inmatningsruta, 

EditBox1. 

 

Textrutan skall visa en textsträng som skickas från programmet. Inmatningsrutan skall 

användas för att mata in ett operatörsnamn som sedan skall in i mätprogrammet. 

 
 

Vid högerklick på ett objekt i formulärredigeraren visas egenskaper för det objektet. 

Egenskaperna kan vara färg, storlek, orientering med mera. Lägg märke till att både EditBox1 

och Text1 har egenskapen Text. 

 

EditBox1 har inget värde angivet på egenskapen Text, och den visas därför utan innehåll. 

Objektet Text2 har värdet ”Text2” på egenskapen text, och detta visas i textrutan. 
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Att ställa om värdet på ett objekts egenskap 
När ett formulär anropas i ett program, går det att ställa om olika objekt egenskaper i 

formuläret. I normalfallet när ett formulär anropas ser kommandot ut som nedan, ett anrop på 

detta sätt påverkar inga objektegenskaper i formuläret. 

 

 
 

I exemplet nedan skickar vi över en variabel, värdet av Text2.Text (egenskapen text för 

objektet Text2). Egenskapen sätts till den textsträng som anges inom citationstecken.  

 

 
 

Då formuläret laddas under körning, har textrutan Text2:s text det värde som deklarerades vid 

formuläranropet. Den praktiska innebörden blir att samma formulär kan användas i flera olika 

program, eftersom texten som visas deklareras i varje program. 
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Använda variabler för objektvärden 

Det är också möjligt att slussa in text via en variabel till formuläret. Genom att deklarera en 

variabel före formuläranropet, och sedan låta objektets egenskap ställas till variabeln. 

 

 Variabeln V1 deklareras och får värdet ”TEXT VIA EN VARIABEL” 

 I formuläranropet deklareras egenskapen TEXT1.TEXT=V1 

 

 
 

När formuläret öppnas får textrutan TEXT1 den text som variabeln V1 innehåller. 
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Att hämta värdet från en egenskap i formuläret 

I tidigare exempel ställdes värdet för egenskapen 

text in. För att hämta värdet av en egenskap i 

formuläret är förfarandet snarlikt. 

 

Exempelformuläret innehöll en inmatningsruta 

(EditBox1) på samma sätt som textrutan har den 

egenskapen text. 

 

För att kunna hämta värdet av den inmatade 

texten, så måste EditBox1.Text finnas i 

formuläranropet. Eftersom vi skall fråga efter ett 

värde (inte ange det), måste det utföras via en variabel. 

 

 

I programkoden nedan deklareras två variabler, V1 och V2. V1 innehåller den text som skall 

visas i textrutan Text2. V2 är den variabel som är kopplad till EditBox1.Text. 

 

 
 

Efter formuläranropet finns en rapportkommentar. 

Rapportkommentaren skickar ut värdet av variabeln V2 till 

rapporten. Då ett variabelnamn anges en rapport, visas 

automatiskt följdfrågan ifall kommentaren hänvisar till ett 

variabelnamn, se bilden intill. 

 

Före formuläranropet sattes värdet av variabeln V2 till ”Ange operatörsnamn”. Denna text 

visas därför i inmatningsrutan då formuläret öppnas. 
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Operatörsnamnet anges i 

inmatningsrutan, därefter bekräftas 

inmatningen genom att klicka på 

knappen Fortsätt. Då stängs 

formuläret och programkörningen 

återupptas. 

 

Efter avslutat formuläranrop 

rapporteras kommentaren ut. 

Rapporteringen utförs av 

kommandot KOMMENTAR/RAPPORT,V2 som ligger efter formuläranropet. 

 

Text rapport visas i exemplet nedan.  
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Formulär för inmatning spårbarhetsdata 

Allmänt 

Formuläret nedan används för inmatning av spårbarhetsdata som lagras tillsammans med 

mätvärdena i en statistikdatabas. Formuläret är generiskt och kan användas för flera olika 

artiklar, vilket medför att endast ett formulär behöver underhållas och förändras. 

 

 
 

Funktion 

Formuläret fungerar som följer: 

 När formuläret laddas visas artikelnumret högst upp. 

 Val mellan Rigg/Produktion utförs med radioknappar. 

 Maskin väljs i rullist 

 Fixtur väljs i rullist 

 Artilkel ID matas in manuellt (används för att särskilja detaljerna i en PPAP.) 

 Operatören signerar att den inmatade informationen är korrekt, och rutinen för 

riggning och mätspetskalibrering följts. 

Programkoden 

Programkoden utgörs av fyra delar: 

1. Deklaration av variabler 

2. Anrop av formulär 

3. Logiska tester och 

definition av 

spårbarhetsfält 

4. Kommentarfält för 

utmatning av inmatad 

data i rapporten. 
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Deklaration av variabler 

 
 

 Variabeln INFO bildar överskift i formuläret. Värdet utgörs av artikelnumret. 

 Variabeln RA används för att ange om mätningen rör en mätning efter 

riggningsoperation eller en mätning av en produktionsdetalj. 

 Variabeln PP används för att bära information om vilken maskin som producerat 

artiklarna. 

 Variabeln BK används för att ange vilken fixtur detaljen producerats i. 

 Variabeln IR används för artikelinformationen 

 Variabeln OR används för operatörssignaturen. 

Anrop av formulär 

När formuläret anropas så skickas variablerna över till objekten. Efter att formuläret fyllts i 

och stängts uppdateras variablerna med värdena som angavs i formuläret. 

 Variabeln INFO bildar överskift i formuläret. 

 Variabeln RA pekas mot ett radioknappobjekt. 

 Variablerna PP och BK pekar mot rullister, ComboBox. 

 Variablerna IR och OR pekar mot inmatningsfält, EditBox 

 

 

Logiska tester och definition av spårbarhetsfält 

Variablerna från formuläret förs över till spårbarhetsfält som används vid statistiklagringen. 

Kommandot TRACEFIELD (SPÅRBAHETSFÄLT) används. Tracefield består av ett namn 

som används i statistikprogramvaran, och ett värde som är värdet för den aktuella detaljen. 

 

 
 

Radioknappen som används för att ange typen av mätning, kan ha det logiska värdet 0 eller 1. 

SELECT/RA används för att tilldela spårbarhetsfältet ”typ” värdet R eller P beroende på om 

värdet är 0 eller 1. 

 

De övriga värdena överförs direkt till spårbarhetsfälten ”pgrupp”, ”back”, ”ID_nr” och ”Op”. 
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Kommentarsfält för utmatning av data i rapporten 

Kommentarsfälten rapportera ut de enskilda variablerna 

som kommentarstext i rapporten. När kommentarsfältet 

skapas visas en fråga ifall kommentaren hänvisar till 

variabeln med detta namn. Det är viktigt att besvara frågan med ”Ja”. 
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Objekt i formuläret 

Radioknapp 

Egenskapen ListItems innehåller 

informationen om radioknappens 

utformning. Vid klick på raden 

öppnas dialogen ListChoices, 

som innehåller information om 

knappen uppbyggnad. 

 

Fältet Name är den text som 

visas intill radioknappen i 

formuläret. Fältet Value är 

värdet som radioknappen 

tilldelas efter val av detta 

alternativ. 

 

En radioknapp kan innehålla 

flera alternativ, dessa redigeras  

genom att lägga till eller ta bort 

ListChoices. 

 

För radioknappen överförs värdet 0 eller 1 genom att anropa RadioButton1.Value. 

 

Rullist 

Rullisten har även den 

egenskapen ListItems som 

redigeras från egenskapen 

ListChoices.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För rullisterna överförs värdet av TEXTVALUE, det vill säga den text som väljs när 

formuläret körs. 
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Textinmatningsfält 

För textinmatningsfält hämtas egenskapen TEXT. När formuläret öppnas är fälten förifyllda 

med värdena från variablerna IR och OR. Värdet som förs över till programmet när formuläret 

är det som fylls i textrutan innan det stängs. 
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Kontaktinformation  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


