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Hvilke oplysninger? 

Du kan hente de oplysninger, som du søger frem på fanebladene: 

 Holdoversigt 

 Tilmeldingsoversigt 

 Ansøgninger (nyt faneblad) 

til en regnearksfil, som du kan arbejde videre med. 

Sådan gør du 

Her er et eksempel på et udtræk fra fanebladet ”Holdoversigt”, afgrænset til en 

startdato (default-afgrænsningen) og nej” vis kun hold tilmeldinger ….”(ej hak i de 

to tjekbokse vedr. fast bopæl og reel og faktisk beskæftigelse).   
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Der blev fundet 61 hold og i venstre side, finder jeg et link ”Hent søgeresultat til fil”.  

Jeg klikker nu på linket ”Hent søgeresultat til fil” og får hentet en fil med de frem-

søgte oplysninger. 

Sådan ser regnearket ud – eksempel Holdoversigt 

Når jeg åbner filen, ser den sådan ud: 
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Navngivning af fil 

I toppen ser jeg filens navn: ” holdliste-2014-11-06_14-11-42”. Filen får navn efter, 

hvilke oplysninger den indeholder og hvornår den er udtrukket, dvs. det er en hold-

liste og oplysningerne er hentet den 6/11 kl. 14.11. 

”Der er anvende følgende søgekriterier” 

Øverst i regnearket under overskriften ”Der er anvendt følgende søgekriterier”, kan 

jeg se, hvilke søgekriterier jeg brugte på EfterUddannelse.dk. Jeg afgrænsede min 

søgning til en specifik startdato og nej til ”kun at vise….”, og det kan jeg se ved, at 

feltet Startdato er udfyldt med datoen 06-11-2014 og at der er Nej til ”Behøver er-

klæring” og Nej til ”Har indsendt erklæring”. 

De øvrige mulige afgrænsninger vises med en *, hvilket betyder, at jeg har ladet 

disse afgrænsninger stå ”blanke” i min søgning. 

Oplysninger 

Under visningen af de anvendte afgrænsninger kan jeg se de fremsøgte kursusop-

lysninger, dvs. samme oplysninger, som jeg ser på EfterUddannelse.dk. Jeg kan nu 

gemme filen og arbejde videre med den, hvis jeg ønsker.   


