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2 Wstęp 

Wstęp 

Parametry personalizacji umożliwiają dostosowanie układu oraz sposobu prezentacji informacji w 
rejestrach i kartotekach do indywidualnych potrzeb użytkownika. Zakres personalizacji obejmuje 
parametry dotyczące sortowania, grupowania, dostępności i układu kolumn. 

Lista parametrów (poleceń) personalizacji wyświetlana jest przez użycie prawego przycisku myszy 
dla wybranej kolumny. 

 

 
 

Wprowadzone konfiguracje wymagają zapisania. W sytuacji, gdy użytkownik nie zapisze 
wprowadzonych zmian przy kolejnym uruchomieniu programu zastosowane zostaną ustawienia 
domyślne. 

 
Przywrócenie ustawień domyślnych wykonywane jest przez użycie polecenia RESET. 

Sortowanie 

Parametry sortowania dostępne w ramach personalizacji ustawień to: 
� Sortuj od A do Z, 

� Sortuj od Z do A. 

Wybór pierwszego polecenia wyświetli dane w porządku rosnącym. Polecenie SORTUJ OD Z DO A 
wyświetli dane tabeli w porządku malejącym. 

Grupowanie 

Operacje dotyczące grupowania wykonywane są przez wybór poleceń: 
� Grupuj wg tej kolumny, 

� Cofnij grupowanie, 

� Pokaz panel grupowania. 

 
Grupowanie wykonywane jest przez wybór polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla kolumny, 

dla której wyświetlono parametry personalizacji. W tabeli można wykonywać grupowanie złożone 
tzn. uruchomić grupowanie według więcej niż jednej kolumny. 
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3 Grupowanie 

Poniżej przedstawiono grupowanie dla kolumny NAZWA i DATA. 
Rejestr dokumentów przed uruchomionym grupowaniem. 
 

 
 

Rejestr dokumentów po uruchomieniu polecenia GRUPUJ WG TEJ KOLUMNY dla pola NAZWA. 
 

 
 

Rejestr dokumentów po włączeniu dodatkowego grupowania według pola DATA. 
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4 Grupowanie 

 
 

Cofnięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez potwierdzenie polecenia COFNIJ 
GRUPOWANIE. Polecenie należy uruchomić odrębnie dla każdej kolumny, dla której wykonane 
zostało grupowanie informacji. 

 
Obsługę operacji dotyczących grupowania kolumn ułatwia panel grupowania, który jest 

aktywowany przez wybór polecenia POKAŻ PANEL GRUPOWANIA. 
Panel grupowania wyświetlany jest powyżej tabeli danych. 
 

 
 

W tabeli, w której nie jest ustawione grupowanie kolumn w panelu grupowania wyświetlana jest 
informacja: Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj, aby grupować po tej kolumnie. 

 



 

SoftwareStudio 2008 

5 Filtrowanie 

 
 

Po przeciągnięciu wybranego pola nazwy komuny do panelu grupowania automatycznie zostaje 
wykonane grupowanie według kolumny. 

Z poziomu panelu grupowania można cofnąć grupowanie dla wybranej kolumny. Przez użycie 
prawego przycisku myszy na polu z nazwą kolumny wyświetlona zostaje lista poleceń konfiguracji. 

 

 
 

Usunięcie grupowania według kolumny wykonywane jest przez wybór polecenia COFNIJ 
GRUPOWANIE. 

Dla kolumn wyświetlonych w panelu grupowania aktywne są funkcje sortowania. Kliknięcie 
myszką na pole uruchamia sortowanie rosnące, kolejne kliknięcie – sortowanie malejące. Przy 
następnym kliknięciu warunek sortowania zostaje usunięty. Sortowanie może zostać również 
wykonane przez wybór polecenia z listy poleceń konfiguracji. 

Filtrowanie 

Personalizacja umożliwia włączenie i wyłączenie paska filtrowania. Dla aktywnego paska 
filtrowania na liście poleceń personalizacji ikona polecenia PASEK FILTROWANIA zaznaczona jest 
kolorem pomarańczowym. 
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6 Konfiguracja kolumn 

Wyłączenie paska wymaga kliknięcia na polecenie PASEK FILTROWANIA. 
Dla nieaktywnego paska ikona polecenia nie jest wyróżniona kolorem. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Włączenie paska filtrowania wykonywane jest przez ponowny wybór polecenia. 

Konfiguracja kolumn  

Konfiguracja dotycząca kolumn rejestru wykonywana jest przez użycie poleceń: 
� Usuń kolumnę, 

� Dopasuj rozmiar, 

� Wybierz kolumny. 

 
Wybór polecenia USUŃ KOLUMNĘ usuwa wybraną kolumnę z rejestru. 
 
Przez polecenie DOPASUJ ROZMIAR program automatycznie zwiększa szerokość wybranej 

kolumny dopasowujące ją do wielkości wyświetlanych danych. 
Zakres wyświetlanych kolumn definiowany jest za pomocą polecenia WYBIERZ KOLUMNY. Po 

wybraniu polecenia wyświetlona zostaje lista kolumn w rejestrze. 
 

 
 

Dla kolumn wyświetlonych w tabeli, w polu wyboru zapisany jest znacznik. W celu wyłączenia 
pola należy usunąć znacznik wyboru przez kliknięcie. Po wprowadzeniu zmian ustawienia zapisywane 
są przez polecenie ZAPISZ ZMIANY. 

Polecenie RESET usuwa wprowadzone modyfikacje (wyłączenie kolumn) i ponownie wyświetla 
wszystkie kolumny w rejestrze. 


