
Een opdracht annuleren of een geselecteerde lijst of 
dialoogvenster sluiten 

Opslaan 

Opslaan en sluiten 

Record verwijderen 

Opslaan en nieuw formulier openen 

Een artikel toevoegen aan een e-mailbericht Een artikel toevoegen aan een e-mailbericht 

Een e-mailsjabloon toepassen 

Naar het volgende veld/ of optie 

Naar het vorige veld/of optie   

Wijzigingen annuleren en sluiten 

Zoekopdracht openen 

Record verwijderen 

Een nieuw formulier opslaan en openen Een nieuw formulier opslaan en openen 

Opties doorlopen 

Met Tab naar opdrachtbalk gaan 

Het opzoekmenu met meest gebruikte items in alfabetische 
volgorde openen 

ESC 

Ctrl+S 

Alt+S 

Crtl+D 

Crtl+Shift+S 

Shift+Alt+A 

Shift+Alt+T Shift+Alt+T 

Tab 

Shift+Tab 

Esc 

Spatiebalk  

Crtl+D 

Crtl+Shift+S 

Pijltoetsen Pijltoetsen 

Crtl+[ 

Atl+ Pijl omlaag (↓) 

Naar de volgende optie, de 
volgende optiegroep of het 
volgende veld gaan 

Naar de vorige optie, de 
vorige optiegroep of het 
vorige veld gaan 

De opties in een geopende De opties in een geopende 
lijst doorlopen of de opties in 
een groepsvak doorlopen 

Ga naar de opdrachtbalk 

Tab

Shift+Tab

Pijltoetsen

Crtl+[ 

Formuliersneltoetsen 

Formuliernavigatiesneltoetsen 

Wanneer de focus op een kolomkop ligt, sorteert u op kolom 

Wanneer de focus op een kolomkop ligt, opent u het filterdialoogvenster 

Wanneer de focus op de cellen ligt, gaat u naar het volgende veld 

Wanneer de focus op de cellen ligt, gaat u naar het vorige veld 

Wanneer de focus op de kolomkop ligt, gaat u naar de volgende kolomkop 

Wanneer de focus op de kolomkop ligt, gaat u naar de vorige kolomkop 

Naar de cel erboven gaan Naar de cel erboven gaan 

Naar de cel eronder gaan 

De bewerkingsmodus activeren voor vervolgkeuzevelden (Opzoeken, Optieset) 

De bewerkingsmodus activeren voor de Datum en tijd-velden 

De bewerkingsmodus activeren voor de Twee opties-velden 

Heen en weer gaan tussen items in een geopende vervolgkeuzelijst 

Een optie selecteren in een geopende vervolgkeuzelijst 

Een geopende vervolgkeuzelijst sluiten Een geopende vervolgkeuzelijst sluiten 

Uw bewerkingen annuleren 

Navigeren naar de opzoekrecord en deze openen 

Naar de volgende pagina gaan (indien van toepassing) 

Naar de vorige pagina gaan (indien van toepassing) 

Naar de kolomkop gaan wanneer de focus in het raster ligt 

NaarNaar de knop Opslaan gaan wanneer de focus op de kolomkop ligt (in geval van 
niet-opgeslagen gegevens) 

Naar de knop Vernieuwen gaan wanneer de focus op de kolomkop ligt 

Enter-toets 

Spatiebalk 

Pijl naar rechts (→) 

Pijl naar links (←) 

Tab 

Shift+Tab 

Pijl-omhoog (↑) Pijl-omhoog (↑) 

Pijl-omlaag (↓) of Enter, wanneer cel niet in 
de bewerkingsmodus staat 

Spatiebalk om de lijst te openen 

Typ rechtstreeks de waarde of F4 of 
Alt+↓ om de selectie weer te geven 

SpatiebalkSpatiebalk om tussen 2 opties te schakelen 
of F4 of Alt+↓ om de lijst te openen 

Pijl-omhoog/pijl-omlaag (↑/↓) 

Enter 

Esc 

Esc 

EnterEnter wanneer de focus op pictogram (→) 
ligt 

Page Down 

Page Up 

Shift+Tab 

Tab 

Tab 

Bewerkbare rasers (weergaven)

NAVIGEREN MET 
SNELTOETSEN IN
DYNAMICS 365



Een menu openen 
Een knop activeren  
Naar het volgende element gaan 
Naar het vorige element gaan 
Structuurweergavebesturingselement openen 
Structuurweergavebesturingselement sluiten 
Naar volgende structuurweergaveknooppunt gaan  Naar volgende structuurweergaveknooppunt gaan  
Naar vorige structuurweergaveknooppunt gaan 
De standaardactie voor het structuurweergaveknooppunt uitvoeren 
Een filter verwijderen 

Enter of spatiebalk of Pijl-omlaag (↓) 
Enter of spatiebalk 
Tab 
Shift+Tab 
Pijl naar rechts  (→) 
Pijl naar links (←) 
Pijl-omhoog (↑) Pijl-omhoog (↑) 
Pijl-omlaag (↓) 
Invoeren 
Verwijderen 

Enter of spatiebalk 
Tab 
Shift+Tab 
Pijl-omlaag (↓) 
Pijl-omhoog (↑) 
Esc 
Spatiebalk  Spatiebalk  
Ctrl+Alt+D 
Ctrl+Alt+V  
Ctrl+Alt+A 

Algemene filtersneltoetsen

Interactief dashboard-sneltoetsen
Een dashboardelement activeren (klikken met de linkermuisknop simuleren) 
Naar het volgende element gaan 
Naar het vorige element gaan 
Naar het volgende item in een dashboardelement gaan 
Naar het vorige item in een dashboardelement gaan 
Een menu sluiten 
Een selectievakje of keuzerondje selecteren Een selectievakje of keuzerondje selecteren 
Het datumbereikfilter wijzigen 
Het visuele filterdeelvenster weergeven 
Naar de algemene opdrachtbalk gaan 

Naar het eerste element in een grafiek 
gaan 
Naar het volgende gegevenspunt gaan 
Naar het vorige gegevenspunt gaan 
Naar de knop ‘meer bekijken’ in een 
codediagram gaan 
VVan de knop ‘meer bekijken’ naar de 
codes in een codediagram teruggaan 
Het dashboard filteren wanneer de focus 
op een gegevenspunt in een interactief 
dashboard ligt  

Grafieksneltoetsen
Tab 

Pijl naar rechts (→) OF Pijl-omlaag (↓) 
Pijl links rechts (→) OF Pijl-omhoog (↓) 
Tab 

Shift+Tab 

Enter OF spatiebalk  

Sneltoetsen voor zoekresultaten

Taak 
Naar volgende 
zoekresultaat gaan 
Naar lijst met beschik-
bare weergaven gaan 
Van lijst met beschik-
bare weergaven naar 
zoekresultaten gaan 
Tussen knoppen 
navigeren 

Unified Interface 
Pijl-omhoog (↑) 

Pijl naar rechts (→) 

Pijl naar links (←) 

Tabblad 

Sneltoetsen voor besturingselementen van het dashboardstream

Taak 

Naar de eerste opdracht op de opdrachtbalk van de actieve 
dashboardstream gaan 

Naar het volgende element gaan 

Naar het vorige element gaan 

Een knop activeren 

De knop Sorteren op veld activeren en flyout openen De knop Sorteren op veld activeren en flyout openen 

Naar het volgende item gaan 

Naar het vorige item gaan 

Naar het eerste item gaan 

Naar het laatste item gaan 

Naar de volgende stream gaan 

Naar de vorige stream gaan 

Een menu sluiten Een menu sluiten 

De status van een selectievakje wijzigen 

De datumkiezerflyout 
openen 

De optie activeren en 
de flyout sluiten  

Naar het volgende item 
gaan 

NaarNaar het vorige item 
gaan 

De datumkiezerflyout 
sluiten 

Naar het volgende 
element gaan 

Naar het vorige 
element gaan element gaan 

Naar het eerste item 
gaan 

Naar het laatste item 
gaan 

De agende selecteren 

Een knop activeren 

Enter of Spatie-
balk of Pijl-
omlaag (↓) 

Enter of Spatie-
balk 

Pijl-omlaag (↓) 

Pijl-omhoog (↑) 

Esc  

Tab 

Shift+Tab 

Startpagina 

Einde 

EnterEnter of spatie-
balk 

Enter of spatie-
balk 

Sneltoetsen voor het datum-/tijd-
besturingselement

Unified Interface 

Ctrl+Alt+Q 

Tab 

Shift+Tab 

Enter of Spatiebalk 

Enter of Spatiebalk of 
Pijl-omlaag (↓) Pijl-omlaag (↓) 

Pijl-omlaag (↓) 

Pijl-omhoog (↑) 

Startpagina 

Einde 

Ctrl+F6 

Ctrl+Shift+F6 

Escape Escape 

Spatiebalk 


