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1.1 Základní nastavení panelů pracovní plochy
Podle aktuálně prováděné činnosti si lze nastavit velikost jednotlivých panelů, či ty
nepotřebné úplně skrýt. Hranice jednotlivých panelů lze posouvat myší (uchopení podržením
levého tlačítka myši), nebo prostřednictvím následujících kláves lze panely zvětšovat nebo
skrývat:
CTRL + šipka vlevo – skryje/zobrazí multifunkční panel vlevo.
CTRL + šipka nahoru/šipka dolů – mění velikosti panelů se seznamem a karty detailu.
CTRL + šipka vpravo – zobrazuje/skrývá pomocný panel s nápovědou (vpravo)
Například pokud uživatel pracuje s přehledem položek, může si skrýt levý panel s pracovním
kontextem i panel s kartou detailu a má k dispozici celou plochu monitoru jen pro přehled
položek.
Ve výchozím nastavení je panel s přehledem záznamů nahoře, panel s detailem karty dole, ale
kdykoliv je možné toto rozložení změnit v konfiguraci úlohy, která se otvírá ikonou
horní nástrojové liště.

na

Nastavení platí pro celou aplikaci, tj. pro všechny úlohy, které obsahují přehled a kartu.

1.2 Nastavení zobrazení přehledu
Přehledy ve všech úlohách je možné upravit podle přání uživatele: zobrazit pouze vybrané
sloupce a upravit jejich pořadí a velikost. Nastavení si může každý uživatel ukládat do vlastních
profilů sloupců a v každé úloze jich může mít několik.
Název aktuálně nastaveného profilu sloupců je v záhlaví úlohy vpravo, a dokud ho uživatel
alespoň jednou neuloží, používá se "výchozí (s)". Pokud je to možné, obsahuje výchozí profil
všechny sloupce, jinak obsahuje ty nejdůležitější.
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Šířka sloupců (ručně) – nastavuje se myší, uchopením hranice záhlaví sloupců, podržením
levého tlačítka myši a jejím posunem na novou šířku sloupce.
Pořadí sloupců – přetažením sloupce za záhlaví (nadpis) – uchopením záhlaví sloupce levým
tlačítkem myši, podržením tlačítka a jeho přesunutím na novou pozici, kde se záhlaví „upustí“ –
je možné změnit pořadí všech sloupců v přehledu.
Volba Minimální šířky sloupců minimalizuje šířky sloupců v aktuálně nastaveném
profilu.
Systémové sloupce je možné nastavit z nabídky submenu1 nebo klávesou F9. Jedná se o

datum založení a poslední změny záznamu, uživatelské jméno toho, kdo záznam založil nebo
upravil, ID záznamu a kód správce. Systémové sloupce není možné přetáhnout, vždy jsou
vpravo na konci přehledu.
K výchozímu uspořádání je možné vrátit se kdykoliv volbou Výchozí nastavení sloupců v
submenu1 na horní nástrojové liště.

Uložení změn
Jakmile uživatel provede jakoukoliv změnu v uspořádání přehledu, objeví se na horní
nástrojové liště
, která umožňuje tyto změny uložit do aktuálního profilu (nebo do profilu s
názven "uživatelský", pokud je aktuální výchozí profil). Pokud při ukládání stisknete zároveň
CTRL, nabídne se uložení do jiného nebo nového profilu.

Kdykoliv během práce můžeuživatel profil sloupců měnit a vybírat ze všech uložených profilů
(kliknutím na název aktuálního profilu v záhlacví úlohy).
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Se zvláštním oprávněním můžeuživatel nastavení ukládat do šablony profilu, která je pak k
dispozici ostatním uživatelům (pokud mají při výběru zaškrtnuto zobrazení šablon). Takové
profily mají v názvu na konci "(s)".

1.2.1 Výběr sloupců
Na horní liště v nabídce dalších funkcí (
) je možné vyvolat dialogové okno pro výběr
zobrazovaných sloupců. Je v něm seznam všech polí, která jsou k dispozici, aktuálně zobrazená
pole jsou zaškrtnutá. Zaškrtnutá pole lze vyfiltrovat zaškrtnutím příznaku Označené. Názvy polí
lze filtrovat v dialogovém okně.
Příznak Název sloupce v záhlaví indikuje, jestli jsou vybrané sloupce všechny (
), nebo žádné (

), některé (

).

Zobrazení vybraných sloupců potvrdíme tlačítkem

.

Tip: Ve sloupcích Řada, IČ pořadové a IČ subčíslo lze vyhledávat podle jednotlivých
částí inventárního čísla. IČ pořadové uvádí hlavní pořadové číslo bez subčísla.

1.3 Konfigurace úlohy
V dialogovém okně Konfigurace úlohy je možné nastavit chování aktuální úlohy pro aktuálního
uživatele. Většina voleb platí jen v aktuální úloze, pouze volby označené (g) platí pro všechny.
Ty je možné změnit ve jakékoliv úloze a nastavení se promítne všude.
Některé volby se vyskytují jen v určitých úlohách, kde má nastavení smysl-
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Zvolený profil sloupců - název vybraného profilu sloupců přehledu aktuální úlohy. V každé
úloze je nastaven výchozí profil (uspořádání sloupců), který si uživatel může změnit
prostřednictvím volby Výběr sloupců v submenu2 na horní nástrojové liště a uložit pod
novým názvem.
V systematické evidenci (Katalogu) jsou v nabídce výchozí profily sloupců pro každý typ
katalogizační karty (jsou označené (s)), ale zvolený profil platí samozřejmě pro danou úlohu
pro všechny záznamy (typy karet).
Filtrovat vkládané záznamy - přepínač umožňuje automatické filtrování nově založených
(automaticky označných) záznamů. Má tedy smysl jen v úlohách, kde je možné zakládt nové
záznamy (slovnících a úloze Katalog – inventární kniha apod.).
Zrušit filtry před spuštěním úlohy - teto přepínač zajistí, že se po spuštění úlohy z menu zruší
všechny nastavené filtry. Neplatí to, pokud se ale do úlohy vrátíte tlačítkem Zpět.
Pozice karty (g) - tato volba má platnost pro všechny úlohy a výběrem z nabídky určí
rozložení panelů na obrazovce. Ve výchozím nastavení je přehled nahoře, karta záznamu
dole. Levý panel zůstává vždy vlevo.
Zvolený jazyk (g) - tato volba se objevuje jen v případě, že je v parametrech aplikace
nastaveno více jazykových variací, platí pro celou aplikaci a výběrem z nabídky (dle
parametrů) je možné vybrat výchozí jazyk. Týká se to ovšem jen obsahu popisných polí v
katalogu, místních nabídek na kartě, nikoliv titulků polí (to se řídí nastavením jazykové verze
prohlížeče).
Zvolená definice uživatelské záložky - pokud jsou definované uživatelské záložky (nebo
jejich šablony), je možné z nabídky vybrat tu, která se bude zobrazovat při otevření karty.
Automaticky zobrazovat pole pro přidávání nových položek při zakládání nového záznamu pouze v úloze Katalog - inventární řada je možné nastavit příznak, aby se pole, která
je třeba otevřít ikonou
pro zadání hodnoty (předmět - název, materiály, techniky, autor,
datce a místo vzniku, rozměry) zobrazovala už rozbalená.
Zvolený depozitář - v úlohách depozitáře (Uložení předmětů, Doklady o manipulaci a
Položkydokladů o manipulaci) je možné nastavit depozitář (stálý), s kterým bude uživatel
pracovat (pokud má oprávnění pracovat ve více depozitářích). Při spouštění úlohy Uložení
předmětu a v průvodcích si pak uživatel už nemusí depozitář vybírat (aplikace se chová, jako
kdyby měl oprávnění pouze na jeden depozitář).
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