
Sletning af data og flytning af data i tid 
 
iMastra giver mulighed for at slette indlagte data, men man kan til gengæld ikke rette i data; det 
er en principiel beslutning truffet ud fra en opfattelse af, at data i Mastra-databasen skal være 
baseret på målinger, ikke på gæt. 
 
Data kan slettes på flere niveauer: 
 

1. På fil-niveau – hele den indlagte datafil slettes, alle snit, alle køretøjsarter og hastig-
hedsregistreringer i hele måleperioden. 

2. På dagniveau – for et givet snit med data (ikke kombisnit) slettes en hel dags tællinger. 
Hvis køretøjsarten på snittet er MOTORKTJ (se i Registre/Målesteder og trafiksnit) 
 
 

 
 
vil de ”underliggende” køretøjsarter som ’0 – 580’ og ’o. 1250’ også blive slettet. Hvis 
køretøjsarten på snittet er C/K, er det kun denne køretøjsart der bliver slettet.  
 

3. På timeniveau – som ovenfor, men for de enkelte timer på dagen. Selv om der er talt i 
mindre tidsintervaller end timer, vil det kun være muligt at slette hele timer. 

 
 
Sletning af fil 
foregår inde fra Lagerregisteret under Dataindlæsning. Man søger filen frem, f.eks. ved hjælp af 
Sted-id, og anvender Slet-ikonet. Før selve sletningen bliver man spurgt, om man er sikker på, 
at man vil foretage sletningen. 
 

     
 
 
 
 
 
 



Sletning af dage og timer 
forgår også indefra Lagerregisteret under Dataindlæsning. Man finder målingen frem, og ”åb-
ner” den så man kan se de enkelte snit under målingen. 
 

 
 
Når man klikker på Slet timetal, kommer man ind i følgende skærmbillede 
 

 
 
De 2 timer 15-17 søndag er her blevet fanget i datakontrollen, og er derfor præmarkeret til slet-
ning. Man kan også slette inde fra selve datakontrollen. 
 
Ved at bruge ”Marker alle” kan man markere alle målingens timer, modsat kan man blanke alle 
markeringer med ”Blank alle”. Ved at klikke på datoen over kolonnen, bliver hele kolonnen mar-
keret (det kan tage et øjeblik, før det ses på skærmen). Ved at klikke på markeringsboksen ud 



for et tal, kan man skifte dets status mellem at være markeret og ikke-markeret. Når markerin-
gerne er som ønsket, anvender man så slet ”Slet markerede” til at få udført selve sletningen. 
 
  
”Årsoversigt” anvendes typisk, når man er i tvivl om tællingens kvalitet, og vil saammenligne 
med de øvrige tællinger samme år. 
 
”Forrige 14 dage” og ”Næste 14 dage”  kan anvendes til at ”bladre” i en større, sammenhæn-
gende måling (permanent måling). 
 
 
Flytning af data i tid 
Hvis uret i et tælleapparat har været sat forkert, kan man risikere at skulle til at flytte målingen i 
tid. Principielt kan det gøres ved at slette målingen, tilrette rådatafilen i et program som Word-
Pad, og så indlæse  filen igen. Men da det er en omstændelig affære, har iMastra en funktion, 
som flytter en indlagt måling i tid. 
 
Funktionen findes inde under Dataindlæsning/Lagerregister. Man søger målingen frem, og klik-
ker på ikonet for ”Flyt måling i tid”. 
 

 
 
Følgende dialog-boks dukker frem: 

 
 
hvor man så specificerer ny starttid, og klikker på ”Flyt data”. Der kan gå et stykke tid, før 
skærmen reagere med en meddelelse om, at flyningen er foretaget. 
 
Resultatet kan anskueligøres ved hjælp at ”før og efter” udtræk af en ugeoversigt: 
 



Før flytning: 

 
 
Efter flytning: 
 

 


