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Formål 
 

Denne aktivitetsbeskrivelse beskriver de enkelte elementer i forbindelse med navigering i KMD Opus, samt hvordan 

aktiviteter tilgås i KMD Opus. 

 

Forudsætninger og mulig efterbehandling 
 

Forudsætning for denne handling er: 

 at du er logget ind på KMD Opus 

Mulig efterbehandling efter, at denne handling er udført:  

 at du udfører forskellige forretningsmæssige aktiviteter i KMD Opus 

 

Elementerne i KMD Opus-skærmbilledet 
 
KMD Opus-skærmbilledet består af følgende elementer: 

 Menubaren – viser altid hjælpe- og systemlinkene, hvor du har mulighed for at få yderligere hjælp i KMD 

Opus og information om din brugeropsætning med videre. Endvidere vises altid ikonerne i højre og ven-

stre hjørne, som gør det muligt at lukke og åbne nye skærmbilleder eller logge af systemet. 

 

 Systemfunktionsbaren – viser de kommandoer, du kan anvende, når du står i en konkret aktivitet: 

 

 I nedenstående vil blive gennemgået de typisk forekommende kommandoer. 

 Titelbaren – viser titlen på det skærmbillede, du står i: 

SAP Easy Access 

 

 Applikationsbaren – viser de kommandoer, du kan anvende, når du står i det specifikke skærmbillede: 
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 Dynproområdet – viser indholdet af den udførte aktivitet i KMD Opus, og hvis du står i start skærmbille-

det vil en træstruktur fremkomme, hvor du kan navigere hen til den ønskede aktivitet, du vil udføre. 

 

 Statusbaren – viser information om systemet, klienten, bruger, program og transaktionskode. 

 
Elementerne vises på KMD Opus-skærmbilledet som følger:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Systemfunktionsbaren vil indeholde kommandoer som: 

 

Ikon Genvejs tast Beskrivelse 

 
Enter Klik for at bekræfte selektion eller indtastede data på et 

skærmbillede.  

Applikations-

baren 

Statusbaren 

Dynpro- 

området 

Menubaren Systemfunktionsbaren Titelbaren 
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Ikon Genvejs tast Beskrivelse 

 
 Transaktionskode kommandofeltet. En transaktionskode er 

en genvejstast til en konkret aktivitet.  

Den ses ved at vælge System  Status i menubaren, når 

du står inde i en konkret aktivitet.  

 

Ved at indtaste /nXXXX, hvor XXXX er transaktionsko-

den, overskriver du nuværende skærmbillede med et nyt 

skærmbillede, for den aktivitet, du har kaldt frem. Ved at 

indtaste /oXXXX, hvor XXXX er transaktionskoden, bibeholdes 

skærmbilledet, du arbejder i, og et nyt skærmbillede dannes 

for den aktivitet, du har kaldt frem. 

 
CTRL + S Gemmer data. 

 
F3 Går tilbage til tidligere skærmbillede uden at gemme data. 

 
SHIFT + F3 Går fra nuværende funktion uden at gemme data og leder dig 

tilbage til udgangspunktet.  

 
F12 Går fra nuværende aktivitet uden at gemme data. 

  Printer data fra skærmbilledet. 

 CTRL + F Søger efter data, registreret på det viste skærmbilledet. 

 CTRL + G Udfører en udvidet søgning efter data registreret på det viste 

skærmbillede. 

  Opretter et nyt skærmbillede, så der er mulighed for at opere-

re i mere end et skærmbillede på samme tid. Fungerer som 

normal Windows-funktionalitet. 

 
F1 Giver hjælp om et konkret felt, hvis cursoren er placeret i fel-

tet. 

 
 
 
 

Hvordan tilgås en aktivitet i KMD Opus? 
 
I KMD Opus er det muligt at tilgå en aktivitet på flere måder. Det er muligt at tilgå en aktivitet via: 

 SAP-standardmenuen, som vil se 100% ens ud i alle KMD Opus- og SAP-systemer. 

 KMD Opus-brugermenuen, som ser forskellig ud fra bruger til bruger. 

 Brugerens foretrukne, som er en menu, brugeren selv har lavet eller har eksporteret fra en fil – også kal-

det foretrukne. 

 Indtastning af genvejstasten for aktiviteten, transaktionskode, i feltet transaktionskodekommandofeltet 
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 Der skiftes mellem SAP-standardmenuen og KMD Opus-brugermenuen med brugerens foretrukne ved at 

klikke på ikonet  i applikationsbaren. 

 Du kan enten lave din egen brugemenu eller importere en brugermenu fra en fil til KMD Opus. I nedenstående 

vil kort blive beskrevet, hvordan du laver din egen brugermenu og hvordan du importerer en brugermenu fra 

en fil til KMD Opus. Manuelle brugermenuer laves ved at vælge Foretrukne i menubaren, mens import af en 

brugermenu gøres ved at placere cursoren på en knude i din menu og vælge Edit  Import  Other fra me-

nubaren, når du står i KMD Opus-brugermenuen. 

 

Resultat 
 

Du har nu opnået forståelse for de enkelte elementer i forbindelse med navigering i KMD Opus og hvordan du tilgår de 

enkelte aktiviteter i systemet. 


