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Adressregister
I FEBDOK 5.4 lanseras ett nytt adressregister. Det ursprungliga registret har nu blivit uppdelat i två
olika register. Företagsadress och privatadress visas i samma dialog. Tanken är att kunna ge en
bättre översikt och göra det enklare att skilja de olika adresserna åt.
I den norska versionen finns även Fastighetsadress där man har möjlighet att koppla mot sin privata
bostadsmapp, vilket dock inte visas i den svenska versionen.

Registrera ny adress
När man skall skapa en ny adress kan man välja om det är ett företag eller en privatperson. Klicka på
en av flikarna överst för att välja vilken typ av adress som skall skapas och klicka sedan Ny.
Skillnaden mellan firma (företag) och person (privat) är att man kan registrera kontaktpersoner under
firma.
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Genom att högerklicka en adress visas en meny med olika val för att redigera adresser. Dessa
menyer kan skilja sig åt beroende på vilket register man arbetar i.

Det finns också möjlighet att flytta adresserna mellan registren om man så skulle vilja.

Kategorier
I firma- och personadresserna finns det olika val av kategorier. Det är samma typ av kategorier som
fanns i tidigare versioner av adressregistret. Kategorierna finns både i listvyn och under adresser.

Dessa kategorier finns också när man skapar en ny adress, vilket gör det enklare att hitta de olika
adresserna. Markerar man en kategori i listan visas alla adresser i denna kategori. Det är också
möjligt att använda flera olika kategorier. Man kan även markera flera olika kategorier på samma
adress.

Export och import
I adressregistret finns export- och importfunktioner för vcard-filer. Markera adress eller kontaktperson
och klicka Exportera varvid en vfc-fil sparas.
Vid import av en vfc-fil tar programmet hänsyn till huvud- och personadressen. Innehåller vcard båda
adressuppgifterna får man möjlighet att spara både företags- och privatadress.
Vid import av kontaktperson och om denna har ett annat firmanamn i vcard än i registret får man en
varning med möjlighet att spara eller inte.
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