
Broyt uppseting av vindeyga 

Í øllum pørtum av Oracle-skipanini - debitor, kreditor og høvuðsbók (finans) - kann uppsetingin av 
vindeygum broytast, soleiðis at vit fáa fleiri teigar inn, sum kunnu vera hentir at hava. Vegleiðingin 
vísir hvussu vit kunnu broyta uppsetingina av fyrispyrjingar-vindeyganum "Journals" í høvuðsbók. 

 Í vindeyganum  Navigator  velur tú  Fyrispurningar => Kontu  

 Vel  Tíðarskeið  og  kontustrong  í vindeyganum  Account Inquiry 

 
Mynd: "Journals" 

Omanfyri síggja vit standard útgávuna av vindeyganum "journals". 

 
Mynd: "Journals - Folder Tools" 

 

  

  

 

 

 
 

 

 
Mynd: "Folder Tools ikonið 
nakað forstørrað" 

 



Fyri at broyta uppsetingina av vindeyganum, skulu vit hava fatur á amboðnum "Folder Tools", sum er 
næstsíðsta ikonið á tólbjálkanum; si myndirnar omanfyri. 

 Trýst á ikonið  "Folder Tools" 

 
Mynd: "Folder Tools" 

 Vel  "Show Field" 

 
Mynd: "Show Field" 

 Vel teir "Teigar" sum tú vilt hava við í vindeygað  

Vindeygað sær nú út sum myndin niðanfyri vísir. 



 
Mynd: "Journals - Broytt 1" 

Raðfylgjan av teigunum í vindeyganum kann eisini broytast soleiðis sum man heldur hóskar best. 
Hetta kann verða gjørt við "Folder Tools", ella tú stillar músina á heitið á teiginum, soleiðis at 
markørurin blívur ein krossur, og dregur teigin hagar hann skal. 

 Klikk við músini í "teigin" sum skal flytast  

 Í "Folder Tools" trýstir tú á [Píl til vinstru / Píl til høgru]  

 Ger hetta við allar teigar sum skulu flytast 

Niðanfyri er eitt dømi hvussu vindeygað kann síggja út eftur at teigarnir eru fluttir.  

 
Mynd: "Journals - Broytt 2" 

Eisini ber til at broyta heitini á teigunum. Hetta verður gjørt við at [Høgra klikkja] á sjálvt heitið. 

 Set músina á "Heiti" sum skal broytast og [Høgra klikk]   

 
Mynd: "Change Prompt 1" 



Heiti kann nú broytast. 

 
Mynd: "Change Prompt 2" 

 Broyt "Heiti"   

 Trýst á "OK"  

Eftir er nú bert at goyma nýggju uppsetingina av vindeyganum. Hetta verður gjørt við aftur at velja 
"Folder Tools" og velja mappuna við grøna plussinum. 

 
Mynd: "Save Folder" 

 Gev mappuni "Navn" 

Um "Open as Default" verður markerað, so verður hetta uppsetingin sum kemur fram hvørja ferð tú 
kemur til vindeygað "Journals". Um tú ikki markerar hetta, so kanst tú altíð velja hana við at klikkja á 
lítlu gulu mappuna omanfyri "Tíðarskeið" í vindeyganum. Um "Public" verður markerað, ger tað at allir 
brúkarar kunnu velja hetta vindeygað. Tað verður ikki teirra default-vindeyga. Tað er bert 
administrator, sum kann gera hetta til teirra default-vindeyga. 

 Trýst á "OK" 

 



Mynd: "Journals - Broytt 3" 

Mannagongdin er tann sama um onnur vindeygu skulu broytast, um tað so er í debitor, kreditor ella 
høvuðsbók. 
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