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OM RET FILTRE PÅ TURE
Funktion til at ændre filtre på mange ture på én gang.
Funktionen kan bruges både til at sætte nye filtre på ture, men også til at fjerne eksisterende filtre.
UDVÆLGELSE AF TURE
Relevante ture udvælges i turoversigten og funktionen aktiveres via linket under oversigten:

Funktionens vindue består af 3 dele:
•
•
•

Oversigt over valgte ture
Valg af filtre
Evt. advarsler.
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OVERSIGT OVER VALGTE TURE
Oversigten over valgte ture indeholder de ture, der blev udvalgt via turoversigten.
I oversigten kan de enkelte ture eller alle ture fravælges / markeres på ny.

ÆNDRING AF FILTRE
Valg / fravalg af filtre til alle markerede ture i oversigten – enten enkeltvis eller alle ved at afkrydse ’Alle filtre’.
•
•
•

Nuværende filtre på de markerede ture vil blive fjernet, hvis disse ikke er blandt de afkrydsede filtre.
Er ’Alle filtre’ afkrydset, så bliver alle tilgængelige turfiltre sat på de markerede ture, uanset hvad man ellers
har / ikke har afkrydset.
Afkrydses ingen filtre, vil funktionen fjerne alle nuværende filtre fra de markerede ture.

ADVARSLER
Ved opstart af funktionen er der ikke afkrydset nogen turfiltre – derfor vil alle nuværende filtre på markerede ture
blive fjernet, når man trykker på OK:

Fravælger man alle ture, vil der ikke blive foretaget nogen ændringer, når man trykker på OK:

Bemærk: Tryk på Annuller eller krydset i øverste højre hjørne afbryder funktionen, uden at der foretages ændringer.
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INFORMATION
BRUG FOR HJÆLP?
Hvis I har spørgsmål ift. opsætning i webTour, så kontakt venligst support@webTour.dk.
Ved ønske om telefonisk kontakt, så ring venligst på tlf. nr.: 70 200 698.
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