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GENERELT 

Notatark anvendes til registrering af interne notater på 

kunder og/eller medarbejdere og kan altid kaldes frem, 

uanset hvilke funktioner der i øvrigt måtte være aktive i 

IT Revisor. 

 

 
 
REDIGERINGSMULIGHEDER 
Ved indtastning og redigering anvendes systemets ind-

byggede tekstbehandlingseditor, som indeholder de 

mest almindelige tekstbehandlingsfunktioner. Det er 

den samme editor, der også anvendes i kvalitetsstyrin-

gens arbejdspapirer eller rapportsystemets dannelse og 

bearbejdning af regnskabsrapporter. 

Udskrift og indstilling af formular kan foretages for det 

enkelte notat, ganske som man kender det fra tekst-

behandlingen og det kan gemmes på eller indlæses fra 

disk i RTF eller HTML formater. 

Bitmap billeder (f. eks. skærmkopier) kan også indsæt-

tes i notater. 

Hyperlinks til websider, eksterne dokumenter eller til 

dokumenter i IT Revisor’s database kan indsættes 

overalt i et notat: 

SØGNING OG UDSKRIFT 

Notater gemmes i IT Revisor’s database med identifika-

tion af kunde, medarbejder, titel og dato m.v. Derfra kan 

de siden udsøges i forskellige sammenhænge og 

udskrives samlet med den tilhørende ’Udskriv’ funktion.  

Systemets generelle udskriftgenerator giver vide 

muligheder for at danne samlede rapporter ud fra 

udvalgte enkelt notater. 

 

EKSEMPLER 

Notater kan for eksempel anvendes til 

 Interne notater til alle brugere (firma opslags-
tavle) f. eks. med kundenummer 0 

 Generelle instrukser til medarbejdere 

 En enkel FAQ 

 Ajourføring af firmaets brevpostliste 

 Interne notater eller huskelister for de enkelte 
kunder 

 Overskuelige oversigter over diverse doku-
menter ved hjælp af hyperlinks 

 Enkel tekstbehandling, hvis man ikke har et 
andet foretrukket tekstbehandlingsprogram 

 

Der kan oprettes ’uendeligt mange’ notater til alle 

kundenumre for/fra alle medarbejdere og titler kan frit 

påsættes til identifikation af deres indhold. Derudover 

kan det enkelte notat også blive ’uendeligt langt’. 

Alle brugere kan læse, redigere eller slette notater. 

 

 

 

 

 

 


