
Útprent - Fíggjarstøða 

 
Fíggjarstøða, bólkað á ymiskan hátt, kann verða útskrivað pr. stovnsnummar. 
 
Útskriftirnar finnst í hesum útgávum: 

Navn á útskrift Útgreiningarháttur Nr. á útskrift 

Fíggjarstøða 1 Sundurgreinað á standardroknskaparstøði  Fgj 03-01-02 

Fíggjarstøða 2 Sundurgreinað á útgreiningarkontustøði  Fgj 03-02-02 

Fíggjarstøða 3 Sundurgreinað á standardroknskaparkontustøði og flokkað á stað Fgj 03-03-01 

Fíggjarstøða 4 Sundurgreinað á útgreiningarkontustøði og flokkað stað Fgj 03-04-01 

 Í vindeyganum  Navigator  velur tú  Útskriftir => Koyr  

 Trýst á knøttin "OK" í vindeyganum "Submit a New Request" 

 
Mynd: "Submit Request" 

 Skriva bókstavin "f" í teigin "Name" og trýst á [Tab]. 

ella 

 Trýst á [F9] í teiginum "Name" ella á [Ctrl+L] fyri at fáa fram yvirlitið yvir útskriftirnar. 

 
Mynd: "Reports" 



 Trýst á [Píl niður] fyri at velja útskrift.  

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK" . 

Í vindeyganum "Parameters" velur tú tíðarskeið, stovnsnummar og møguligan tátt, sum fíggjarstøðan skal 
vera fyri.  

 
FÍGGJARSTØÐA 1 
Sundurgreinað á standardroknskaparstøði  (Fgj 03-01-02). 

Myndin niðanfyri er dømi um hvussu vindeygað "Parameters" fyri "Fíggjarstøða 1" kann verða útfylt. 

 
Mynd: "Parameters - Fíggjarstøða 1" 

Um útskrivað verður fyri eitt tíðarskeið, sum ikki er afturlatið, eigur at verða havt í huga at bókingar framvegis 
kunnu verða gjørdar í hesum tíðarskeiði, so ikki er vist at tað eru tey endaligu tølini, sum eru við á útskriftini. 

 Innset tíðarskeið  og  stovnsnummar. 

Ábyrgdari:  Teigurin skal vera tómur. 

Mánaðarkoyring: "Nei"  skal standa í teiginum. 

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GOYM KOYRING 
Ein fyritreyt fyri at kunna skriva fíggjarstøðuna út við Acrobat Reader er, at koyringin av fíggjarstøðuni verður 
goymd. Fyri at goyma koyringina, skal teigurin "Save all Output Files" í vindeyganum "Submit Request" 
verða markaður. 

 
Mynd: "Submit Request" 

 Marka teigin "Save all Output Files".  

Ikki er neyðugt at trýsta á knøttin "Options" fyri at velja prentara og tal av eintøkum í sambandi við útskriftina, 
tað verður gjørt seinni.  

 Trýst á knøttin "Submit". 

Vindeygað "Requests" (Sýning), sum er eitt yvirlit yvir koyringar, kemur á skíggjan. 

 
Mynd: "Requests" 



Í vindeyganum "Requests" (Sýning) sæst nú koyringin, tú júst hevur sett í gongd, standa ovast. Í teiginum 
"Phase" kann standa "Pending", og er teigurin grønur. Verður trýst á knøttin "Refresh Data", kann hetta vera 
broytt til "Running". Tá tað stendur "Completed" í teiginum "Phase" og "Normal" í teiginum "Status", er 
koyringin liðug og fíggjarstøðan fæst fram við at trýsta á "View Output". 

 Trýst á knøttin "Refresh Data"   

 Trýst á knøttin "View Output" 

Avrit av fíggjarstøðuni kemur nú fram á skíggjan, myndin niðanfyri, sum eisini kann verða skrivað út.  

 
Mynd: "Fíggarstøða 1" 

 
SKRIVA ÚT 
Tá fíggjarstøðan er komin á skíggjan, kann verða skrivað út við at trýsta á prentaran á tólbjálkanum. 

 Trýst á prentaran á tólbjálkanum. 

ella 

 Trýst á [Ctrl+P]. 

 
Mynd: "Udskriv" 



Í vindeyganum "Udskriv" sæst navnið á prentaranum, sum útskriftin verður send til, í teiginum "Name" . Er 
hetta ikki rætti prentarin, verður trýst á yvirlitið yvir prentarar fyri at velja tann rætta.  

 Vel rætta prentaran í teiginum "Name"  

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK" 

Skal meir skrivast út, verður trýst á knøttin "Submit a New Request" í vindeyganum "Requests". Fyri at koma 
aftur til høvuðsvalmyndina, verður trýst á [F4]. 

   
FÍGGJARSTØÐA 2 
Verður útskrivað á sama hátt sum Fíggjarstøða1. 

 
FÍGGJARSTØÐA 3 
Sundurgreinað á standardroknskaparkontustøði og flokkað á stað  (Fgj 03-03-01). 

Myndin niðanfyri er dømi um hvussu vindeygað "Parameters" fyri "Fíggjarstøða 3" kann verða útfylt.  

 
Mynd: "Parameters - Fíggjarstøða 3" 

 Innset "tíðarskeið"  og  "stovnsnummar".  

 Trýst á [F9] ella á [Ctrl+L] fyri at velja "tátt" í teiginum "Táttur", sí mynd niðanfyri.  

 Innset "stað" frá og til. 

Ábyrgdari:  Teigurin skal vera tómur.  

Mánaðarkoyring: "Nei"  skal standa í teiginum. 

 Trýst á [Enter] ella á knøttin "OK". 

Í vindeyganum niðanfyri verður tátturin valdur. 

 
Mynd: "Táttur" 

 

 



Far til punktið "GOYM KOYRING". 

Avrit av: "Fíggjarstøða 3". 

 
Mynd: "Fíggarstøða 3" 

Far til punktið "SKRIVA ÚT". 

 
FÍGGJARSTØÐA 4 
Verður útskrivað á sama hátt sum Fíggjarstøða3. 

Fyri at koma aftur til høvuðsvalmyndina, verður trýst á [F4]. 
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