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Sådan starter du C5 i et bestemt regnskab 

Hvis du har flere regnskaber i C5, kan det være smart at lave en genvej til hvert regnskab. Du får dermed C5 
til at starte i det regnskab, du vil arbejde i, så du slipper for at skifte regnskab inde i C5. Det antages, at du 
er bekendt med fremgangsmåden til at skifte regnskab i C5.  

 

Opret og tilpas genvej til hvert regnskab 

På dit skrivebord har du en genvej til C5, som sandsynligvis hedder noget tilsvarende som vist nedenfor: 

 
Hvis du højreklikker på denne genvej, åbner der en Windows menu, der giver dig mulighed for at kopiere 
genvejen.  

Vælg Kopiér.  

 

Flyt derefter musen til en ledig plads på skrivebordet, højreklik igen og vælg nu Sæt ind. 
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Du har nu en kopi af genvejen, der peger på den samme C5, som den oprindelige genvej. 

Højreklik på Genvej Kopi for at åbne Windows menuen: 

 

Nu vælger du Egenskaber/Genvej og stiller dig herefter i feltet Destination. Flyt cursoren helt ud til højre, 
altså i slutningen af linjen, som vist nedenfor:  
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Efter linjen skriver du: <indsæt mellemrum> [-]+[f]+[navn/regnskabsextension]. I vores eksempel er det 
[”(…).exe” -fDMO] som vist nedenfor:  

 

Regnskabsextension er det navn, du finder i kolonnen Navn, når du vil skifte regnskab. F.eks. ”DAT”, ”DMO” 
og ”NR3”. 

 

Du kan omdøbe genvejen, så den er navngivet efter det regnskab, den åbner. Marker genvejen og tast F2. 
Nu kan du omdøbe navnet på genvejen.  

Afslut med [Enter]. 

 

Eksempel: 
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