Vejledning for brugere, der anvender Excel 2007
Læsetestprogrammet er egentligt programmeret til brug i Excel 2003, Excel 2002 eller Excel 2000 –
men kan også køres i Excel 2007. Ved kørsel i Excel 2007 er der enkelte områder, der skal
håndteres anderledes, end det er beskrevet i brugermanualen for læsetestprogrammet.
Sikkerhedsindstillinger
Ligesom i de tidligere versioner af Excel, kan man i Excel 2007 foretage indstillinger, der gør det
muligt at afvikle VBA-kode ( = makroer). Dette er nødvendigt for at kunne afvikle
læsetestprogrammet. Indstillingerne findes under ”Excel Options” (Klik først på ”Office Button”
(1), dernæst på ”Excel Options” (2)):
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Under ”Excel Options” vælges først ”Trust Center” (1), dernæst ”Trust center Settings” (2) og
slutteligt ”Macro Settings” (3). Under ”Macro Settings” vælges ”Enable all macros ..” (4) og ”Trust
access to the VBA …” (5):
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Alternativt kan man foretage en indstilling, hvor hele biblioteket med læsetestprogrammet (fx
c:\læsning) gøres ”åbent” for afvikling af VBA-kode (makroer). Vælg ”Trusted Locations” (1) i
stedet for ”Macro Settings” ovenfor – og tryk på ”Add New Location” (2):
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Brugerfladen i Excel 2007
Brugerfladen i Excel 2007 er væsentligt anderledes end i de tidligere versioner af Excel. Normalt vil
der ved opstart af Excel 2007 således fremkomme et ”bånd” (”Ribbon”) (1), som gør en række ofte
anvendte funktioner let tilgængelige for brugeren. Båndet kan fx se ud som:
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Hvis ikke selve båndet er slået til, kan opstartsbilledet se sådan ud, dvs kun fanebladene er synlige:

Selve båndet kan slås til og fra ved at vælge ”Customize Quick Access Toolbar” (2):
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Tryk derefter på ”minimize the ribbon” (3) for at slå riboon til / fra:
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Lokalmenu
I tidligere versioner af Excel arbejdes der med menuer – hvilket i læsetestprogrammet udnyttes til at
danne lokalmenuer (1):
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Når du første gang skal anvende en lokalmenu i læsetestprogrammet i Excel 2007, kan
skærmbilledet se således ud:

For at få den lokalmenu frem, som anvendes i læsetestprogrammet, skal man i ”båndet” vælge det
faneblad, der hedder ”Add-Ins” (1):
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Lokalmenuen (2) bliver derved tilgængelig i venstre side af ”båndet”.

Man kan derefter vælge menupunkter på sædvanlig vis (som beskrevet i brugermanualen):

Grafer med valgmuligheder
Brug af grafer baseret på Pivot-tabeller er et andet område, som er håndteret anderledes i Excel
2007 i forhold til tidligere versioner af Excel.
I tidligere Excel-versioner kan man vha. ”drop-down” menuer (1) vælge, hvilke data graferne skal
være baseret på, fx ved ”Gennmsnit for kommunen”:
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Disse ”drop-down” menuer er ikke direkte tilgængelige i Excel 2007 – men skal hentes frem ved at
foretage nogle valg i ”båndet” over graferne.
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Vælg fanebladet ”Analyze” (1) og tryk derefter på ”Pivot Chart Filter” (2).
Herved fremkommer mulighed for at anvende ”drop down” menuerne på sædvanlig vis (3):
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Ved tryk på ”OK-knappen” vises grafen for de valg (her skole 3 og 5), man har foretaget.

Husk derefter at vælge ”Add-Ins” (1) for at få lokalmenuen frem igen:

1

Ustabilitet i Excel 2007
I følge Microsoft skulle Excel 2007 direkte kunne køre alle programmer, som er udviklet til at køre
i Excel 2003. Dog har det vist sig, at Excel 2007 i en del situationer blev ustabilt, når man kørte
programmer, der var lavet til tidligere Excel-versioner – en ustabilitet, der kunne bevirke, at
systemet ”gik ned” (”crashede”).
I den første version af læsetestprogrammet ”hoppede” programmet mellem forskellige filer i
læsetestprogrammet – afhængig af, hvilken del af programmet man var inde i. Dvs. når man havde
forladt hovedmenuen, så var man kun inde i det aktuelle program (fx OS64-demoen (1) – som det
ses på programknapperne nederst i skærmbilledet).
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Det viste sig, at denne metode gjorde Excel 2007 ustabilt. Derfor bibeholdes hovedmenuen
(”Testprogram.xls” (2)) fremme hele tiden i den nye version af læsetestprogrammet.
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Det har ikke nogen betydning for brugen af systemet, at både hovedmenu og OS64-program er
fremme samtidigt. Dog skal man huske, at hvis man har anvendt andre programmer – fx ved at
klikke på word-filen (her ”Brugerflade i Excel” (3)) - mens man ”kører# læsetestprogrammet, og
man derefter øsker at vende tilbage til læsetestprogrammet, skal man klikke på knappen for det
delprogram, man er i gang med i læsetestprogrammet fx OS64 (”OS_64_2000_a_ex...” (4)). Man
skal altså ikke klikke på hovedmenuen (”TestProgram.xls”).
Afvikling i Excel 2003, 2002 og 2000
Hvis man anvender en af de tidligere Excel-versioner til afvikling af læsetestprogrammet, vil
brugerfladen være som beskrevet hidtil i brugermanualen for programmet. Dog vil programmet –
som beskrevet ovenfor - afvikles med hovedmenuen kørende i baggrunden:

