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I TrakaWEB er det mulig å definere selv, hvilke felter brukerkortet skal inneholde, hvilke typer nøkler 

eller enheter man skal legge inn i systemet, og hvilke informasjonsfelter hvert av disse 

enhetskortene, skal inneholde. 

 

NB! I Traka betegnes alle nøkler, kort, utstyr osv., som legges inn i systemet, som enheter! 

 

På nedre linje i TrakaWEB, trykker du firkanten med tannhjulet i midten og får opp denne raden med 

ikoner. 

 

For å sette opp kortet for brukerne, velger du  og får opp dette bildet: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fyll inn selv den teksten du ønsker i feltene under Beskrivelse, huk av for om feltet skal være 

obligatorisk og om det skal kjøres dublettkontroll på feltet. Tre av opplysningene kan vises på Touch 

skapet, hvilke, og rekkefølgen, velger du ute til høyre.  

PS! Tomme felter under Beskrivelse, vil ikke vises på brukerkortet. 
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For å definere typer enheter som skal inn i systemet, trykker du . 

 

I det bildet (se under) som da kommer opp, kan man enten redigere eksisterende enhetstyper, eller 

legge til nye. 

For å legge til nye, trykk , gi enhetstypen et navn og lagre og returner . 

 

 
I listen over dobbeltklikker man på den typen man ønsker å definere kortet for, og dette bildet 

dukker opp. 

 

 
Som for brukere, fyller man her inn de feltene som skal benyttes og resten lar man være tomme. Huk 

av for obligatorisk og dublettkontroll, om ønskelig.  Velg så hvilke felter som skal vises på Touch 

skapet, samt rekkefølgen på disse. 
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Lagre og gå tilbake . 


