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Řazení dat

Řazení dat
1.1 Řazení podle jednoho sloupce
Záznamy jsou ve výchozím nastavení seřazeny dle sloupců označených v jejich záhlaví
trojúhelníčkem (viz obr1). Výchozí řazení je nastaveno výrobcem. Například v Katalogu se
záznamy řadí podle inventárního čísla. Trojúhelník indikuje způsob řazení záznamů:
· vzestupně – špička trojúhelníku směřuje nahoru,
· sestupně – špička trojúhelníku směřuje dolů.
Opakovaným kliknutím myší na stejné záhlaví se trojúhelník a tím i řazení obrátí.
Pokud si přejeme seřadit záznamy podle jiného sloupce, klikneme myší jednou na záhlaví
příslušného sloupce, druhým kliknutím na totéž záhlaví způsob řazení obrátíme. Inventární
číslo je zvláštní případ, kde se s sebou sveze i políčko řada. Jelikož řada je část čísla, nejde řadit
podle čísla, aniž by se současně řadilo podle řady, což je znázorněný tím, že se taky označí
políčko řada, když se řadí podle čísla.

1.2 Řazení podle více sloupců
Záznamy můžeme řadit i podle více sloupců. Při volbě jednotlivých sloupců podržíme
stisknutou klávesu ALT a myší postupně klikáme na záhlaví těch sloupců, podle kterých
chceme záznamy řadit. Pořadí volíme podle jejich priority. Po výběru všech požadovaných
sloupců je třeba aplikovat řazení ikonou pro obnovení dat z databáze
.
Při řazení podle více sloupců lze řadit podle inventárního čísla nezávisle na sloupci Řada.
Návrat k výchozímu řazení (dle výrobce) se provede stisknutím tlačítka

na nástrojové liště.

Na obrázku je zvoleno řazení nejprve podle „Fondu“ (vzestupně) a potom podle
„Skupiny“ (sestupně)
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