Hvordan søger man?
I de skærmbilleder, hvor man kan søge, er der specielle søge-felter, og en Søg-knap - søgefelterne er typisk placeret foroven i skærmbilledet i en blok med hvid baggrund og en tekst hen ad Skriv søgekriterierne og tryk på søg.
Det er faktisk meget enkelt - man indtaster sine søgekriterier i søgefelterne, og trykker på Søg. Som illustration anvendes snit-udvælgelsesskærmen

Hvis man taster "14" i Adm.vejnr og trykker på søg, får man følgende:

Nederst i den lysegrønne blok står der Viser 1-5 af 476 - der er altså fundet 476 snit på vej nummer 14, hvoraf 1-5
vises på skærmen. Med Næste sæt> kan man bladre frem i resultat-sættet, med < Forrige sæt bladrer man tilbage.
Sidste >> vis de 5 sidste rækker i resultat-sættet, og << Første de 5 første.
Hvis man klikker på et understreget kolonnehoved, vil resultat-sættet blive sorteret efter den pågældende kolonne.
Man kan begrænse søge-resultatet ved yderligere søgekriterier
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Hvis man dobbelt-klikker på et søgefelt, får man mulighed for at indgive avancerede søgekriterier; man kan f.eks.
begrænse på retning, så kun + og - kommer frem:

hvilket begrænser antallet af fremfundne snit til 8, idet T-snittet ikke er med.
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Med Nulstil-knappen blanker man alle søgefelterne.

Der er generelt i søgeskærmbillederne forskellige typer af søge-felter:

Almindelige søgefelter

Her taster min søgekriteriet direkte, og man kan dobbeltklikke for at få hjælp til mere avancerede søgninger.

"Autocomplete"-felter

Giver aktiv hjælp mens man taster. Hvis man f.eks. vil finde Herlev Kommune, kan man taste her

hvorefter man vælger Herlev på drop-down listen. Også her kan man dobbelklikke og få hjælp til avancerede søgninger. Aller feleter med en (*)-markering er autocomplete-felter.
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Værdilister

Klik på firkanten til højre for feltet, og vælg fra listen.
Kalender-felter

Klik på firkanten til højre for feltet, og vælg datoen. Med enkelt-pilene oppe for oven går man en måned frem/tilbage,
med dobbelt-pilene gå man et år frem/tilbage.
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