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OBU-oplysninger (udtrækket) 

Vidste du, at du kan arbejde med filen ”obu_kontrol.csv”, sådan at 

den sidste kolonne opdeles i forskellige typer af oplysninger? 

Se billede-forklaringerne nedenfor i trin for trin guide.  

Det er en nem arbejdsgang, men det kræver at man er grundig 

med at følge trinnene. Det tager ca. 15 minutter fra start til slut.  

 

Dele kolonnen ”detaljer” op: 
Udtrækket foretages fra menupunktet ”Aktivitetsberegning” for VUC på fanen ”Kontroller FVU og 

OBU”.  

 

 

 

Udtrækket gemmes lokalt som CSV-fil.  

 

 

Sådan ser udtrækket ud før du redigerer: 
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I de følgende trin skal vi opdele kolonne H med semikolon i stedet for punktum. Dette gør vi med 

søg og erstat-funktionen i Excel. Men for ikke at ødelægge de felter, som indeholder datoer for 

samtaler, skal vi undgå dem.  

Dette gør du ved at åbne søgefunktionen og søge på ”Samtaledato” – gå til første resultat og notér 

rækkenummeret. I dette eksempel er det række 32410. Rul nu ned i filen indtil du ser den sidste 

linje med samtaledato og notér rækken efter denne. I dette tilfælde er det række 39941. Rul nu helt 

ned i bunden af filen og notér den sidste række med tekst i. I dette tilfælde er det række 71292.  

 

Du har nu noteret 3 rækkenumre (eksempel nedenfor): 

 32410 

 39941 

 71292 

Tryk på F5 og skriv H2:H32410 (erstattes med det første af de rækkenumre, du har noteret). 

 

Excel markerer nu linjerne. Mens de er markerede åbner du søg og erstat-funktionen 

(fortsættes på næste side) 
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Søg efter punktum og erstat med semikolon ligesom på billedet nedenfor. Vælg erstat alle.  

 

 

Fjern markeringen af linjerne (den grå farve) 

Tryk F5 igen. Denne gang skriver du H:39941:H71292 (erstattes med dine egne rækkenumre) 

 

 

Excel markerer linjerne og du gentager søg og erstat søgning på punktum erstat med semikolon.  

Nu er dine oplysninger semikolonsepareret. 

 

 

Nu gemmer du filen og lukker den. Gem fortsat i CSV-format selvom Excel giver dig advarsler.  
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Gå i Stifinder i den mappe, hvor du har gemt filen. Markér den og højreklik. Vælg Åbn med og 

herefter Notesblok 

 

 

Når filen er åben, vælger du funktionen ”Erstat” under ”Redigér”.  

Søg efter ” og erstat med et tomt felt 

 

Vælg ”Erstat alle” 

Gem og luk filen (stadig som CSV).  

Nu kan du åbne filen med Excel igen (dobbeltklik på den), og nu vil kolonne H være opdelt i 4 

kolonner, som du kan formatere som tabel og sortere  

 


