
ANVÄNDARGUIDE
Grundläggande inställningar



PROGRAMMETS UPPBYGGNAD

Ingredienser/färdigvaror

Receptdatabas med ingredienser, recept och 

förpackningsinformation.

Dataunderhåll

Definition av olika köttklasser. Samt val av allergener.

Användarhantering

Registrera användare och styra behörigheter.

Systeminställningar

• Företagsinformation

Lägga in egen logga och företagsnamn.

• Allergenmärkning

Här styrs hur allergener ska märkas, kursivt, fet, understruket, 

med versaler eller ingen märkning.

• Decimaler

Bestäm hur många decimaler som ska synas i applikationens 

fält.

• Dabas

Styr var importen från Dabas sparas.

• Näringsvärden

Anpassa vilka näringsvärden som ska visas på dokument och 

vilka som ska vara möjliga att redigera. Här översätts även 

näringsämnen till olika språk.

• Systemtexter

Översättning av ledtexter för tex produktspecifikationer

• Admininställningar (ses endast av Superuser)

Inställningar för skrivare.

Översättning

Alla de språk som ingredienser och färdigvaror behöver kunna 

översättas till på etiketter och annan produktinformation.

Systemspråk

Ställer in språket på ledtexter i programmet.

Mörkt läge

Mörk eller ljus bakgrund i programvyn.

Ändra lösenord

Skapa ett eget lösenord.

Logga ut

Lämna applikationen.

För att komma åt 
menyn ovan, tryck 

på kugghjulet längst 
ner i menykolumnen.



ANVÄNDARHANTERING

Användargrupp Beskrivning

Superuser Högsta behörigheten, kan ändra systeminställningar.

Admin Tillåtelse att göra ändringar och använda alla recept

User Endast användare av systemet

För att lägga till 
användare, tryck på 

plus. För att 
redigera, använd de 

tre prickarna.



Redigera företagslogga.

Redigera företagsnamn.

SYSTEMINSTÄLLNINGAR - GENERELLA INSTÄLLNINGAR

Bestäm hur allergener 
ska märkas ut, fet, 
kursiv, understruket

eller VERSALER.

Redigera antalet 
decimaler.

Välj om systemet 
automatiskt ska skapa 
en leverantörsmapp 
eller inte vid import 
från Dabas databas.



SYSTEMINSTÄLLNINGAR - NÄRINGSVÄRDEN

Under fliken näringsvärden finns två underflikar:

Här bestäms de näringsvärden 
som ska komma ut på etiketter 

och specifikationer.

Här bestäms de näringsvärden 
som ska komma ut på 

specifikationer och etiketter

Dra och släpp



SYSTEMINSTÄLLNINGAR - SYSTEMTEXTER

Under fliken systemtexter översätts ledtexter till etiketter och produktspecifikationer. 
Gå inpå respektive språk och skriv önskad text.

Identitet i databasen. Ledtexter och förklarande text.



DATAUNDERHÅLL

Lägg till ny köttyp

För att redigera eller ta bort, 
tryck på de tre prickarna

Köttdefinitioner:
Köttdefinitioner används för charkprodukter för att summera andel kött i produkter.

Allergener:
Här definieras vilka allergener som ska registreras på ingredienser och färdigvaror.

Lägg till ny 
allergen


