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Editor formulárov pre Money S3
Vítajte v pomoci k Editoru formulárov pre ekonomický systém Money S3
Solitea Č eská republika, a.s., poskytuje k programu Editor formulárov systém kontextovej pomoci
dostupnej z ľubovoľnej časti programu po stlačení klávesu F1. Text pomoci obsahuje rad odkazov na
súvisiace informácie, ktoré získate stlačením myši na príslušnej položke.
V pomoci k Editoru formulárov nájdete popis hlavného menu programu a ikon na ovládanie:
Obsah pomoci k Editoru formulárov - Hlavné menu
Horúce klávesy programu
Ďalej sa dozviete, čo je to formulár, jeho štruktúra a základne práce v Editore formulárov:
Úvod do práce s Editorom formulárov
Tiež je tu popísaný postup vytvorenia formulára, vrátane samostatného príkladu:
Príklady
V prípade akéhokoľvek problému kontaktujte našu podporu:
Technická podpora
Každé okno pomoci obsahuje v hornej časti niekoľko tlačidiel: môžete si kedykoľvek zobraziť podrobný
abecedný Register alebo príslušné okno Vytlačiť.
V menu ďalej nájdete funkciu Poznámka (k ľubovoľnému oknu pripojí váš vlastný text) a Záložka
(označí príslušné okno aby ste ho neskôr jednoducho našli).

2

Technická podpora programu
Technická podpora je zabezpečovaná centrálne v celej Slovenskej republike na telefónnom čísle:

02/ 492 12345
Služba telefonickej pomoci je určená všetkým používateľom služby Podpora a aktualizácia. Linka je v
prevádzke počas pracovných dní od 8:00 do 16.30 hod. Pred použitím tejto linky si, prosím, pripravte
PIN licencie, číslo verzie Money S3 (obe čísla sa zobrazujú na informačnom riadku v pravej spodnej
časti Money S3) a verziu operačného systému.

On-line zdroje informácií
Zákaznícky portál: www.money.sk/zakportal
Aktuálne kontakty: www.money.sk/kontakt
Školenie Money S3: www.money.sk/money-s3/podpora/skolenia
Dokumentácia a doplnky k programu: www.money.sk/money-s3/podpora/dokumentacia
Účtovný a daňový servis: www.money.sk/uctovny-a-danovy-servis
Bulletin Money News:www.money.sk/money-news
Návody, tipy, videá: www.money.sk/navod

Kontaktná adresa:
Solitea Slovensko, a.s.
Plynárenská 7/C , 829 01 Bratislava
Obchodné oddelenie: 02/49 21 23 23
Tech. podpora, hotline: 02/49 21 23 45
E-mail: info@money.sk
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Užitočné odkazy
Domovská stránka Money S3 - program otvorí webovú stránku www.money.sk.
Internetový obchod - program otvorí e-shop Money http://shop.money.sk/
On-line fakturácia iDoklad - program otvorí webovú stránku https://www.idoklad.sk/
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Horúce klávesy
Práca so súbormi
Uložiť formulár
Načítať formulár z disku

F2 alebo C trl + S
F3

Práca s objektami
Kopírovať objekt
Vyňať objekt
Vložiť objekt
Zmazať objekt
Kópia objektu
Zarovnať objekty
Rozdeliť po znakoch
Zarovnať na mriežku
O jedno vpred
O jedno vzad
Dopredu
Dozadu

C trl + C alebo C trl + Insert
C trl + X alebo Shift + Delete
C trl + V alebo Shift + Insert
Delete
C trl + D
C trl + A
C trl + N
C trl + R
PageUp
PageDown
C trl + PageUp
C trl + PageDown

Práca s programom
Menu
Pomoc
Obsah pomoci
Informácie o programe

F10
F1
Shift + F1
Shift + F10

Čo je Editor formulárov
Editor formulárov je externý program pre Money S3 a je určený pre tvorbu alebo editáciu formulárov
pre účtovný program Money S3.
Profesionálne vyzerajúce tlačové zostavy sú jednou z možností ako účinne zvýšiť prestíž vašej firmy.
Grafický operačný systém Windows, pre ktorý je Money S3 určené, dáva návrhom tlačových zostáv
obrovské možnosti. Nie je žiadnym problémom doplniť vaše tlačové výstupy o grafické logo firmy, či ho
tlačiť farebne alebo do vopred predtlačených formulárov. Tieto možnosti systém Money S3 plne využíva
a pomocou ponuky Nástroje / Editor formulárov vám dáva možnosť ľubovoľne upraviť vzhľad, tvar
alebo obsah štandardne dodávaných formulárov.
Editor formulárov bol navrhnutý tak, aby jeho ovládanie bolo podobné ako ovládanie iných programov
pre Windows a aby vás tak intuitívne viedol v práci.
Stlačením klávesu F1 v ľubovoľnom okamžiku naviac vyvoláte aktívnu kontextovú pomoc k tej časti
programu, s ktorou práve pracujete. Pri práci sledujte tvar kurzoru - často mení svoj tvar nad
obrázkami v texte - jednoduchým kliknutím na ľavé tlačidlo myši zobrazíte ďalšie informácie.
Editor formulárov sa vám pri inštalácii systému Money S3 automaticky nainštaloval na váš pevný disk.
Editor formulárov spustíte z menu v Money S3 Nástroje / Editor formulárov.
Č o je to formulár
Štruktúra formulára
Nastavenie tlače v Money S3
Základné ovládanie
Horúce klávesy
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Príklady
Hlavné menu

4.1

Čo je formulár
Čo je formulár
Formulárom v Money S3 rozumieme predpis (šablónu), ktorý udáva tvar a obsah výslednej tlačovej
zostavy. Tvarom sú v tomto prípade texty a grafika, ktorá je vždy rovnaká. Obsah dosadzuje program
- ide o hodnoty (premenné) z vášho účtovníctva.
Práca s Editorom formulárov je obdobná s prácou v ľubovoľnom inom programe pre tvorbu grafiky. Je
tu však jeden veľký rozdiel. Ak potrebujete nakresliť obrázok, väčšinou vopred viete, aký bude
obrázok veľký (na aký formát papiera ho chcete tlačiť.) Keď ale kreslíte formulár, napr. pre faktúru,
celkovú veľkosť nepoznáte. Nemôžete totiž vopred vedieť, napríklad koľko bude mať faktúra položiek. V
podstate zadáte iba predpis, akým spôsobom sa vytlačí jeden riadok s položkou faktúry a program
tento predpis sám zopakuje pre každú tlačenú položku. Vy následne musíte iba zadať, čo sa má stať pri
prechode na novú stranu alebo po vytlačení všetkých položiek. Dĺžka výslednej tlačovej zostavy teda
závisí vo väčšine prípadov od množstva dát, ktoré potrebujete vytlačiť.

4.2

Štruktúra formulára
Štruktúra formulára
Každý formulár v Money S3 sa skladá z niekoľkých častí. V ďalšom texte im budeme súhrnne hovoriť
Štruktúra. Zjednodušene ide o:
Hlavičku formulára - tj. text (grafika, obrázok), ktorý sa bude písať do záhlavia každej stránky. Pri
niektorých preddefinovaných formulároch je ďalej rozdelený na text, ktorý bude iba na prvej stránke
(Titul) a text, ktorý bude na hlavičke každej stránky - Hlavičku. Je možné tiež nastaviť, že sa hlavička
bude tlačiť až od druhej strany.
Text formulára - tj. jeho vlastná obsah. Môže sa deliť ďalej na časť, ktorá sa vypisuje vždy a na
rovnakom mieste (Stránka) a na opakujúce sa texty (Položky). Tieto sa ešte môžu ďalej členiť na
Skupiny.
Pätu formulára - čo je ukončenie stránky. Môže sa členiť na ukončenie každej stránky (Pätička) a
úplné ukončenie tlačovej zostavy (Záver).
Štruktúra formulára (t. j. napr. či bude formulár obsahovať záhlavie) sa líši podľa požiadaviek na tlač
konkrétnej tlačovej zostavy a je pevne daná. Používateľ môže prípadne niektoré časti vynechať. V
konkrétnych zostavách je pre jednoduchšiu prácu uvedené napr. Hlavička faktúry a pod. Pri práci s
Editorom formulárov sú jednotlivé časti formulára odlíšené šedým pruhom s názvom časti formulára,
ktorá nasleduje. Niektoré formuláre obsahujú iba časť vyššie uvedenej štruktúry - napr. pri tlači
poukážok nemá Hlavička a Pätička žiaden význam.
Tvar formulára je množina Objektov, ktoré formulár obsahuje. Objektom môže byť napr. text, čiara,
rámček, obrázok alebo premenná, ktorú do formulára dosadzuje program. Každý objekt má svoje
Vlastnosti - napr. (podľa typu objektu) veľkosť, farbu, šírku, typ písma, pozadie, priehľadnosť (tzn. ak
sa objekty prekrývajú a horný je priehľadný, potom je spodný viditeľný) a pod.
Každý formulár je na disku uložený v dvoch súboroch. Jeden z nich určuje štruktúru formulára (ten má
koncovku .FRP), druhý obsahuje vlastný formulár (a má koncovku .FRM). K jednému súboru so
štruktúrou môžete mať viac tvarov formulára - príkladom napr. môže byť niekoľko tvarov faktúr
(bežná, dobierková, v cudzom jazyku), ktoré majú všetky rovnakú štruktúru, ale môžu sa líšiť
grafickým prevedením alebo obsahom údajov, ktoré sa do nich tlačia.

4.3

Nastavenie tlače v Money S3
Nastavenie tlače v Money S3
V Money S3 sa pri voľbe Tlač zobrazí okno Nastavenie tlače.
V časti Formulár pre tlač sa vám zobrazí názov formulár, ktorý sa použije na tlač. Pomocou šípky
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Nastavenie tlače v Money S3

zobrazíte zoznam FRM súborov (formulárov) nastavených pre tlač. Napr. pri faktúrach máte niekoľko
možností FRM súborov, napr. vystavená faktúra, vystavená faktúra v cudzej mene, faktúra s textami v
angličtine, nemčine alebo francúzštine a ďalšie. Tlačidlom Ako východzí s vybraný formulár predvolíte
pre všetky ďalšie tlače.
Tlačidlom Editovať sa vám otvorí Editor formulárov s otvoreným vybraným formulárom. Je to
najrýchlejšia cesta pre úpravu formulára.
POZNÁMKA: Ak si upravíte existujúci formulára, nezabudnite pomocou voľby Uložiť ako uložiť súbor pod
iným názvom. V opačnom prípade by sa vám formulár pri akomkoľvek upgrade programu prepísal na
východzí.

4.4

Základné ovládanie
Základné ovládanie

Popis pracovnej plochy
Každý formulár obsahuje v ľavej časti editačného okna pravítko, ktoré vám pozíciou tenkej čiary udáva
súradnice kurzoru v zvislom smere. Pravítko pre vodorovný smer je spoločné pre všetky časti
formulára. Lišty na pravej a spodnej strane editačného okna vám zjednodušujú posun medzi
jednotlivými časťami formulára.
Na pravej strane sa zobrazuje okno Vlastnosti v závislosti na pozícii kurzoru. Ak je kurzor vo formulári,
zobrazia sa Vlastnosti formulára. Ak je kurzor na niektorom objekte, napr. premenné, zobrazia sa
Vlastnosti premennej, viď Vloženie objektu.
Ovládacie tlačidlá pre jednotlivé funkcie a zoznamy sa zobrazujú na Páse kariet. Karta Súbor obsahuje
príkazy pre prácu so súbormi a parametre programu. Karta Editácia sa zobrazí po otvorení formulára
voľbou Otvoriť alebo Nový formulár a na páse kariet sa zobrazujú Ovládacie tlačidlá.
Najrýchlejším spôsobom, ako sa naučiť pracovať s Editorom formulárov, je skúsiť upraviť niektorý z
existujúcich formulárov. Otvoríte si ho pomocou voľby Otvoriť akýkoľvek formulár a vyskúšajte si
postupy uvedené v nasledujúcom popise.

Editor formulárov
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Základné ovládanie

Označenie (výber) objektu
Ľubovoľný Objekt formulára označíte (vyberiete) tak, že na neho kliknete myšou. V pravej časti sa
zobrazí okno, podľa typu Objektu. Okolo vybraného objektu program zobrazí rámček so záchytnými
štvorčekmi.

Posúvanie a zmena veľkosti objektu
Objekt prenesiete zmenšíte či zväčšíte myši pomocou metódy Drag & Drop (presuň a pusť). ak ho
potrebujete posunúť, uchopte ho uprostred myšou, presuňte na nové miesto a pusťte tlačidlo myši. Ak
ho chcete zväčšiť alebo roztiahnuť, uchopte ho za záchytný štvorček a potiahnite myšou - objekt bude
podľa pohybu myši meniť svoju veľkosť. Presnú pozíciu objektu zobrazuje Poloha a Veľkosť na páse
kariet. Pre rýchlejšie ovládanie môžete použiť Horúce klávesy.

Vloženie objektu (čiary, obdĺžnika, textu a pod.)
Do každého formulára môžete vkladať rôzne objekty (ako sú texty, premenné, grafické objekty a
pod.). Vkladanie vykonáte pomocou ikon na Páse kariet v skupine volieb Vložiť. Potom nastavíte kurzor
myši nad pracovnú plochu tam, kde požadujete objekt umiestniť. Kliknutím myši objekt umiestnite.
Kým tlačidlo myši držíte, môžete meniť veľkosť objektu (objekt "naťahujete"). Nový objekt sa do
formulára vloží podľa nastavenia Vlastnosti nových objektov.

Prekrývanie objektov
Objekty sa môžu prekrývať. Nové kreslené objekty umiestňuje program nad skôr nakreslené, takže sa
prekrývajú. Pomocou tlačidiel Preniesť bližšie a Preniesť ďalej určujete zobrazovanie prekrytých
objektov.

Vloženie čiary
Ak je čiara iného typu, než plná, medzery medzi jednotlivými čiarami, prípadne bodkami sú priehľadné
a teda nezakrývajú pozadie. V opačnom prípade sa pri prekrytí objektov medzi jednotlivými časťami
čiary zobrazuje podkladová farba, nastavená vo Vlastnostiach formulára na záložke Stránka.

Uloženie formulára
Vytvorený formulár môžete uložiť na karte Súbor voľbou Uložiť (C trl+S) (táto funkcia sa vzťahuje k
práve aktívnemu editačnému oknu). Ak nie je formulár pomenovaný, program otvorí dialógové okno
súborov, kde môžete zadať nové meno (príp. vybrať existujúce) Ak nezadáte nové meno, uloží si
program tento súbor ako NONAME.FRM (NONAME = bez mena). Uložiť formulár pod iným menom, bez
toho aby ste existujúci formulár zmenili môžete, ak si vyberiete voľbu Uložiť ako. Program otvorí
dialógové okno súborov, kde zadáte nové meno (prípadne vyberiete už existujúce pre prepísanie).
Uloženie všetkých formulárov otvorených vo všetkých editačných oknách, v ktorých boli vykonané
zmeny, vykonáte voľbou Uložiť všetko. Ak nebude mať niektorý formulár zadané meno, spýta sa
program na neho automaticky.
POZOR: Ak pracujete s vlastnými formulármi, ukladajte si ich na disk pod vlastným menom a nie pod
menami štandardne dodávaných formulárov. Zabránite tak prepísaniu vami upravených formulárov pri
aktualizácii programu.
Pre názornú ukážku sme pre vás pripravili popis postupov zmien vo formulároch.
Príklady

4.5

Príklady
Príklady
Tu si popíšeme postup úpravy formulárov pre zmenu veľkosti písma a pre zmenu premennej vo
formulári.
Tiež sa pozrieme na postup Vytvorenia formulára.

Príklad č.1
Postup zmeny písma textu pred položkami na vystavenej faktúre
Najskôr si spustite Editor formulárov (Nástroje / Editor formulárov) a voľbou Súbor / Otvoriť si vyberte
formulár vystavenej faktúry 2010VFAK.frm a tlačidlom OK potvrdíte. Alebo si otvorte formulár priamo z
Money S3 zo zoznamu Faktúr vystavených / Tlač faktúry a v okne Nastavenie tlače tlačidlo Editovať.
Otvorí sa formulár faktúry. Teraz si myšou kliknite na objekt Text pred cenami (okolo vybraného
objektu sa zobrazí rámček so záchytnými štvorčekmi) a na pravej strane sa zobrazí okno Vlastnosti
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Príklady

premennej. Tu vidíte názov premennej Text pred cenami. V záložke Písmo si môžete vybrať štýl písma,
veľkosť, farbu atď. Po dokončení úpravy vyberte voľbu Súbor / Uložiť ako a tento vami upravený
formulár si uložte pod iným než pôvodným názvom.
V Money S3 si vystavíte faktúru a pri voľbe Tlač faktúry sa vám zobrazí okno Nastavenie tlače, kde pri
voľbe Formulár pre tlač šípkou rozbalíte zoznam formulárov pre vystavené faktúry. Vyberiete si svoj
upravený formulár a vytlačíte.
POZNÁMKA: Pre presné označenie vybraného objektu môžete pomocou Lupy v pravej spodnej časti
zobrazenie zväčšiť.

Príklad č.2
Potrebujete vystaviť faktúru anglicky aj s popisom položiek v angličtine
Najskôr si cudzojazyčný popis zadajte na Kmeňovej karte. Po výbere príslušnej kmeňovej karty si v
záložke Rozšírený popis môžete nastaviť Popis 1 - 3. Tu si napíšete anglický popis vybranej položky do
záložky Popis 1.
Spustíte si Editor formulárov a voľbou Súbor / Otvoriť si vyberiete formulár anglickej faktúry
VF_ANG.frm a tlačidlom OK potvrdíte.
Otvorí sa formulár faktúry. Teraz myšou kliknete na pole Popis položky a na pravej strane sa zobrazí
okno Vlastnosti premennej. Tu si vyberiete zo zoznamu premenných práve Popis 1. Takto ste si zmenili
vo formulári premennú popis položky na anglický popis. Tento postup je nutné opakovať vo všetkých
ďalších položkách nižších úrovní. (je to dôležité v prípade, ak používate zložené skladové karty komplety, sady)

Po dokončení úprav vyberiete voľbu Súbor / Uložiť ako a tento vami upravený formulár si uložíte pod
iným než pôvodným názvom.
V Money S3 si vystavíte faktúru a pri voľbe Tlač faktúry sa vám zobrazí okno Nastavenie tlače, kde pri
voľbe Formulár pre tlač šípkou rozbalíte zoznam formulárov pre vystavené faktúry. Vyberiete si svoj
upravený formulár a vytlačíte.

Editor formulárov
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4.5.1

Príklady

Vytvorenie formulára
Vytvorenie formulára

Príklad č.3
Vytvorenie formulára pre vystavenú faktúru
Voľbou Nový formulár otvoríte súbor štruktúry formulára faktúry VFAKTURA.FRP. Pre jednoduchšiu
orientáciu skúste vytvoriť formulár zhodný so základným formulárom faktúry dodávaným s
programom. Vyskúšajte teda "tvorbu" formulára od konca - a postupne mažte objekty tak, až sa
dostanete do požadovaného stavu.
Pred začiatkom editácie formulára môžete vybrať iba tie časti štruktúry formulára, ktoré budete chcieť
editovať.
POZOR: Vypnuté časti formulára sa netlačia. Ak si chcete túto voľbu vyskúšať, odporúčame v každom
prípade uložiť formulár pod novým menom, aby ste si omylom neprepísali pôvodný formulár.
V pravej časti sa zobrazí okno Vlastnosti formulára.

Editor formulárov
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Príklady

Prepínačom v stromovej štruktúre môžete povoľovať či zakazovať jednotlivé časti štruktúry formulára.
Ak je prepínač Tlačiť hlavičku stránky hlavnej skupiny už od prvej strany nepovolený, tlačí sa hlavička
až od druhej strany tlačovej zostavy.
Keď vytvárate nové objekty vo formulári, potrebujete ich správne umiestniť. Ak používate napr.
laserovú tlačiareň 600 DPI, na jednom milimetri existuje 600 bodov, kde môže objekt začínať. Pre
jednoduchšiu prácu je preto vhodné si nastaviť minimálny krok (Mriežku), po ktorej sa budú objekty
presúvať. Túto vlastnosť nastavíte v okne Vlastnosti formulára na záložke Stránka / Mriežka, kde je
možnosť Prichytávať k mriežke a Hustota mriežky.

Editor formulárov
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Príklady

Teraz môžete začať s vkladaním objektov do formulára.

Vloženie čiar a obdĺžnikov
Vkladanie čiar a obdĺžnikov vykonáte kliknutím na ikony Č iara, Obdĺžnik. Kliknutím na požadovanom
mieste pracovnej plochy a následným potiahnutím myši vytvoríte daný objekt. Obdĺžniky,ktoré budú
rámovať text alebo premenné, vytvoríte priehľadné tak, že nastavíte "bez výplne" (viď Vlastnosti
obdĺžnika). Samozrejme môžete meniť aj veľkosť (hrúbka), farba čiar a výplň plošných objektov.

Editor formulárov
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Príklady

Teraz nakreslíte vo formulári požadované rámčeky.

Editor formulárov
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Príklady

Ak skončíte s vkladaním čiar a obdĺžnikov, začnete vkladať textové objekty a premenné formulára.

Vkladanie textu do formulára
Vkladanie textových objektov pomocou ikony Text je takmer zhodné s vkladaním čiar a obdĺžnikov.
Obsah textového objektu, farbu a rez písma meníme v okne Vlastnosti textu.
POZNÁMKA: Na karte Súbor / Nastavenie môžete pomocou voľby Východzie vlastnosti nových objektov
predvoliť parametre pre vkladané objekty.

Vloženie premenných do formulára
Premennú formulára vložíte tak, že kliknete na ikonu Premenná a kliknutím a ťahaním myši v danej
časti formulára vytvoríte danú premennú. V okne Vlastnosti premennej vyberiete jej typ zo zoznamu
premenných, prípadne upravíte jej vlastnosti ako formát tlačového výstupu, farbu, rez a veľkosť písma.

Editor formulárov
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Príklady

Vkladanie zoskupených objektov
Ak potrebujete na jednu pozíciu vkladať viac premenných alebo textov, využite Zoskupenie pre
vkladanie zoskupenia objektov (napr. keď vedľa seba potrebujete vytlačiť meno a priezvisko, čo sú dve
samostatné premenné). Podobne ako pri vkladaní predchádzajúcich typov objektov vytvoríte objekt
kliknutím a ťahaním (metódou Drag & Drop) v danej časti formulára. Zobrazí sa vám okno Vlastnosti
zoskupenia, v ktorom definujete jednotlivé Objekty a to buď typu Text, alebo typu Premenná.
Tlačidlom Nová premenná vyberáte konkrétne premenné zo Zoznamu premenných. Tlačidlom Nový
text definujete vlastný text v okne Text.
Pomocou ikon so šípkami meníme poradie objektov v skupine (to isté dosiahneme použitím metódy
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Príklady

Drag & Drop). Spodná záložka Oddeľovače vám otvorí dialógové okno, v ktorom môžete ku každému
objektu definovať oddeľovač pred a za objektom. Oddeľovač na začiatku a na konci skupiny sa netlačí.
Ak sa stretnú oddeľovače medzi jednotlivými objektami, tlačí sa iba oddeľovač za prvým z objektov.
Nasledujúci oddeľovač, patriaci druhému objektu sa vynecháva.

Keď vytvoríte niekoľko objektov a umiestnite ich do obdĺžnika, môže sa vám stať, že aj keď klikáte na
text, pracujete s obdĺžnikom. Je to spôsobené tým, že obdĺžnik je v poradí vrstiev vyššie ako daný
objekt. Pri vkladaní akéhokoľvek objektu sa totiž v danej časti formulára vytvorí vrstva, v ktorej je
príslušný objekt umiestnený. Všeobecne teda pre každú časť formulára platí, že POČ ET OBJEKTOV =
POČ ET VRSTIEV. Vyššie popísaný stav je možné jednoducho vyriešiť. Po označení objektu (skupiny
objektov) pomocou tlačidiel Preniesť bližšie a Preniesť dopredu premiestňujete vo vrstvách dopredu
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Príklady

(teda k sebe) a tlačidlami Preniesť ďalej a Predniesť dozadu adekvátne dozadu (smerom do monitora).
Ak neviete, ktorý objekt máte práve označený, stačí sa pozrieť na okno Vlastnosti, ktoré zobrazuje pre
označený objekt Vlastnosti premennej, Vlastnosti textu, atď. Súradnice objektu a veľkosť vidíte v
skupine volieb Objekt.

Keď máte vyplnenú časť formulára s informáciami o dodávateľovi a odberateľovi, môžete začať s
vyplňovaním položiek faktúry. Položky nadpíšete Textom:

a pod jednotlivé textové objekty umiestnite jednotlivé Premenné.
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Príklady

V poslednej časti formulára vytvoríte tabuľku s konečným súčtom cien.

Formulár vytvorenej faktúry môžete v ľubovoľnom okamihu Vytlačiť na tlačiareň, alebo sa na neho
pozrieť v Náhľade.

5

Hlavné menu
Ovládanie programu Editora formulárov pre Money S3 je vyvíjaná plne v súlade s konvenciami
ovládania programu pre Windows. V pomoci nájdete tiež všeobecný Úvod do práce, Príklady práce s
programom a prehľad Horúcich klávesov.
Po spustení Editora formulárov sa otvorí editor s kartou Súbor.
Ovládacie tlačidlá pre jednotlivé funkcie a zoznamy sa zobrazujú na Páse kariet. Karta Súbor obsahuje
príkazy pre prácu so súbormi a parametrami programu. Karta Editácie sa zobrazí po otvorení formulára
voľbou Otvoriť alebo Nový formulár.
Na hlavičke hlavného okna je ikona
pre Uloženie formulára. Pomocou ikon
zopakujete poslednú vykonanú operáciu.

5.1

vrátite /

Súbor
Súbor

Menu Súbor obsahuje príkazy pre prácu so súbormi a parametre programu.
Uložiť (F2)
Uložiť ako
Uložiť všetko
Otvoriť (F3)
Nový formulár
Naposledy otvorené - zobrazí sa zoznam posledných otvorených formulárov.
Tlač
Nastavenie
Koniec (Alt + X)

Editor formulárov
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5.1.1

Súbor

Uložiť formulár
Uložiť formulár (F2)
Súbor / Uložiť
Príkaz Uložiť alebo ikona
uloží formulár v aktívnom editačnom okne. Ak súbor nie je doteraz
pomenovaný (je nazvaný NONAME.FRM) program otvorí dialógové okno súborov a ponúkne vám
zmenu názvu (príponu FRM nie je nutné písať, program si ju doplní sám).
POZNÁMKA: Ak si upravíte existujúci formulára, nezabudnite pomocou voľby Uložiť ako uložiť súbor
pod iným názvom. V opačnom prípade by sa vám formulár pri akomkoľvek upgrade programu prepísal
na východzí.

5.1.2

Uložiť ako
Uložiť ako
Súbor / Uložiť ako
Program otvorí dialógové okno a spýta sa vás na nové meno súboru formulára, prípadne môžete
vybrať iný súbor, ktorý prepíšete. Súbor s pôvodným názvom zostane zachovaný v podobe posledného
uloženia.
POZNÁMKA: Túto funkciu použite vždy, keď upravujete už existujúci formulár. Zamedzíte tak
prepísaniu pôvodným formulárom v pri aktualizácii programu.

5.1.3

Uložiť všetko
Uložiť všetko
Súbor / Uložiť všetko
Príkaz Uložiť všetko uloží všetky otvorené formuláre, pri ktorých nastala ľubovoľná zmena od
posledného uloženia. Ak nejaký súbor nie je doteraz pomenovaný (je nazvaný NONAME.FRM), program
otvorí dialógové okno súborov a ponúkne vám zmenu tohto názvu (príponu FRM nie je nutné písať,
program si ju doplní sám).
POZNÁMKA: Ak upravujete už existujúci formulár, nezabudnite pri jeho uložení použiť funkciu Uložiť
ako. Zamedzíte tak jeho prepísaniu pôvodným formulárom pri aktualizácii programu.

5.1.4

Otvoriť formulár
Otvoriť formulár (F3)
Súbor / Otvoriť
Po potvrdení voľby Otvoriť formulár program ponúkne v dialógovom okne zoznam existujúcich súborov
formulárov (súbory s príponou FRM). Ak zadáte neexistujúce meno formulára, program automaticky
otvorí dialógové okno súboru definícií, v ktorom si vyberiete príslušnú zostavu a tým založíte nový
formulár so zadaným menom.

5.1.5

Nový formulár
Nový formulár
Súbor / Nový formulár
Voľba Nový formulár slúži na vytvorenie nového formulárového súboru. Po potvrdení voľby program
ponúkne v nasledujúcom dialógovom okne zoznam definičných súborov (súbory s príponou FRP). Tento
súbor bude automaticky pomenovaný >NONAME.FRM< (NONAME= bez mena).
Jednotlivé polia v okne Výber súboru štruktúry formulára majú tento význam:
Meno súboru - tu zadávate meno súboru, napr. sa zobrazí súbor vybraný zo zoznamu. Zo zoznamu
môžete vyberať názov pre otvorenie alebo uloženie súboru.
Súbory typu - tu si môžete vybrať z roletovej ponuky typ súboru.
Diskové jednotky - vyberáte disk.
Popis - popis súboru definícií - nie je možné meniť.
Po výbere štruktúry formulára sa vám zobrazí základná plocha so štruktúrou vybraného formulára.

Editor formulárov
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5.1.6

Súbor

Tlač formulára
Tlač
Súbor / Tlač
Voľba Tlač zobrazí dialógové okno s výberom nainštalovaných tlačiarní a možnosti tlače formulára.
Ak nesúhlasíte s tlačou na implicitnú tlačiareň, môžete si roletovým výberom zvoliť inú z
nainštalovaných tlačiarní. V prípade, že okno pod nápisom Tlačiareň je prázdne, nemáte vo Windows
nainštalovanú žiadnu tlačiareň (viď pomoc MS-Windows).
Po zapnutí voľby Prestupovať na novú stránku tlačiareň na pozícii vloženého konca strany pokračuje v
tlači až na ďalšej strane, príp. liste papiera.
V pravej časti sa zobrazuje Náhľad formulára. Pomocou Lupy meníte veľkosť náhľadu.

5.1.7

Nastavenie
Nastavenie
Súbor / Nastavenie
Vo voľbe Nastavenie máte možnosť meniť nastavenie cesty k formulárom (výpisom cesty alebo
pomocou tlačidla Prechádzať) Je možné si tiež zvoliť, po akých intervaloch má program automaticky
ukladať všetky otvorené formuláre.
Východzie vlastnosti nových objektov - tu môžete nadefinovať Vlastnosti novo pridávaných
objektov.

5.1.7.1

Východzie vlastnosti nových objektov
Východzie vlastnosti nových objektov
Týmto príkazom zadáte základné vlastnosti novo pridávaných objektov ako sú formát textu, typ čiary,
výplň.

Obdĺžnik
Pri obdĺžniku máte možnosť meniť zaoblenie rohov. Zaoblenie je možné meniť v milimetroch, bodoch
alebo palcoch a to tak vo vodorovnom, ako aj zvislom smere.

Formát
Voľba Jednoriadkový určuje vzhľad textu vzhľadom k hraniciam objektu. V tomto prípade sa text
zobrazí iba ako jeden riadok nezávisle na nastavení veľkosti objektu. Je možné ho tiež vzhľadom k
objektu zarovnať (zvislo aj vodorovne) a to ku všetkým hraniciam a stredu objektu. Voľba
Viacriadkový rozdelí text na viac riadkov tak, ako ste jeho rozdelenie na viac riadkov zadali v časti
Text. Pri zapnutí voľby Zalamovať text program automaticky zariadkuje text v prípade, že by text
presahoval hranice objektu. Voľba Čiarový kód zobrazí text vo formáte čiarového kódu (samozrejme,
že text musí dodržať pravidlá daného typu čiarového kódu). Je tu možné voliť Typ čiarového kódu
podľa výberu z roletovej ponuky. Typ čiarového kódu nastavený programom Money S3 nemá v tomto
prípade význam.

Písmo
Písmo môžete vyberať z všetkých nainštalovaných písem v prostredí Windows. Farbu písma alebo
výplne môžete vybrať z palety farieb. Tlačidlom
otvoríte okno Farba pre vlastnú definíciu farieb.
Veľkosť písme je možné meniť na výšku a na šírku vzhľadom k jednému znaku, a to v milimetroch,
bodoch alebo palcoch. Orientáciou sa rozumie otočenie celého obsahu o zvolený počet stupňov proti
smeru hodinových ručičiek, vzhľadom k ose X. Pri úpravách písma sa v ukážke Náhľad predvolený text
automaticky mení podľa zadaných zmien. Voľbou Podložiť farbou papiera sa prevezme nastavenie farby
papiera z Vlastností formulára / záložka Stránka.

Typ čiary
Vybrať si môžete buď čiaru tenkú, ktorá má hrúbku jedného bodu alebo hrúbku čiary môžete nastaviť a
to buď v milimetroch, bodoch alebo palcoch. Pri tenkej čiare si môžete vybrať z niekoľkých typov čiar
(napr. plná, čiarkovaná, bodkovaná apod.). Farbu čiary si môžete vybrať z palety farieb. Tlačidlom
otvoríte okno Farba pre vlastnú definíciu farieb. Pri nastavenej čiare môžete meniť iba farbu, nie však
typ. V spodnej časti Ukážka sa vám priebežne zobrazuje čiara tak, ako bude vyzerať vo formulári.
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Súbor

Výplň
Objekt je možné vyplniť plochou, šrafovaním alebo ponechať bez výplne. V prípade, že výplňou je
plocha alebo akékoľvek šrafovanie (vodorovné, zvislé, kríž apod.), môžete zmeniť farbu výplne z
palety farieb alebo si nadefinovať vlastnú farbu.

5.1.8

Koniec
Koniec (Alt + X)
Súbor / Koniec
Príkaz slúži na ukončenie programu. ak máte v programe nejaký neuložený formulár, program sa vás
automaticky opýta na jeho uloženie a prípadne aj na jeho Meno.

5.2

Editácia
Editácia
Karta Editácia sa zobrazí po otvorení formulára voľbou Otvoriť alebo Nový formulár. Na Nástrojovej
lište sa zobrazia ovládacie tlačidlá rozdelené na skupiny volieb:
Schránka
Písmo
Vložiť
Objekt
Formulár
Po stlačení pravého tlačidla myši sa zobrazí Miestna ponuka (pop-up menu). Zobrazí sa zoznam akcií,
ktoré môžete práve na tomto mieste uskutočniť. Tieto funkcie väčšinou nájdete na Nástrojovej lište. V
Miestnej ponuke však vidíte iba tie, ktoré majú význam pre miesto, odkiaľ Miestnu ponuku voláte.

5.2.1

Schránka
Schránka
Tu sa zobrazujú ovládacie tlačidlá:
Vložiť - táto funkcia vloží dáta zo schránky Editora Formulárov (clipboardu) skopírované z
ktorejkoľvek časti formulára.
Vyňať - táto funkcia skopíruje označený objekt alebo skupinu objektov do schránky Editora
Formulárov (clipboardu), pričom pôvodný objekt bude z formulára odstránený. Skopírované dáta
môžete potom kedykoľvek vložiť pomocou tlačidla Vložiť (C trl + V) (Shift+Ins).
Kopírovať - táto funkcia skopíruje označený objekt alebo skupinu objektov do schránky Editora
Formulárov (clipboardu), pričom pôvodný objekt zostane vo formulári zachovaný. Skopírované dáta
môžete potom kedykoľvek vložiť pomocou tlačidla Vložiť (C trl + V) (Shift+Ins).
Kopírovať formát - skopíruje formát objektu pod kurzorom na novo vybraný objekt.

5.2.2

Písmo
Písmo
Tu nastavujete písmo pod kurzorom.
Písmo - ikony pre štýl písma. Význam uvedených ikon vyplýva z ich názvu a vzhľadu. Používateľ
takto má možnosť označením časti, či celého textového objektu a jediným kliknutím tlačidla myši meniť
formát, alebo zarovnanie písma. Po vykonaných zmenách zostanú ostatné vlastnosti textu zachované.
Tieto vlastnosti je možné tiež meniť v okne Vlastnosti textu. Výber fontu je závislý na množstve
nainštalovaných písem vo Windows. To znamená, že máte možnosť vybrať zo všetkých druhov písma,
ktoré máte pod Windows nainštalované.
Zarovnanie
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Editácia

Farba
- šípkou rozbalíte roletovú ponuku pre výber farby písma. Tlačidlom
otvoríte okno Farba pre vlastnú definíciu farieb.

5.2.3

Vložiť
Vložiť
Vložiť do formulára môžete tak premenné ako aj obrázky, čiary atď.
Premennú, Text, Obrázok atď. do formulára vložíte tak, že kliknete na ikonu Premenná, Text, obrázok
a kliknutím a ťahaním myši metódou Drag & Drop (potiahni a pusť) v danej časti formulára vytvoríte
objekt.
Premenná - po vložení objektu Premenná sa v pravom okne zobrazia Vlastnosti premennej. Tu
vyberiete jej typ zo zoznamu premenných, prípadne upravíte jej vlastnosti ako formát tlačového
výstupu, farbu, rez a veľkosť písma.
Text - rovnakým spôsobom ako pri premennej vložíte do formulára Text. V pravom okne sa
zobrazia Vlastnosti textu.
Zoskupenie - ikona slúži na vloženie skupiny objektov metódou Drag & Drop (potiahni a pusť).
Zobrazí sa okno Vlastnosti zoskupenia.
Obrázok - po vložení objektu Obrázok sa v pravom okne zobrazia Vlastnosti obrázku.
Koniec strany - kliknutím do ľubovoľnej časti formulára vložíte koniec strany. Pri výstupe na
tlačiareň sa na pozíciu konca strany formulár odstránkuje a tlač ďalšej časti formulára pokračuje na
ďalšie listy. V pracovnom okne sa zobrazia Vlastnosti textu.
Čiara - ikona slúži na nakreslenie čiar metódou Drag & Drop (potiahni a pusť). V pravom okne sa
zobrazia Vlastnosti čiary.
Obdĺžnik - ikona slúži na nakreslenie pravouhlých objektov (napr. rámčekov a pod.) metódou
Drag & Drop (potiahni a pusť). V pravom okne sa zobrazia Vlastnosti obdĺžnika.
Elipsa - ikona slúži na nakreslenie elipsy. V pravom okne sa zobrazia Vlastnosti elipsy.
Duplikát - skopíruje objekt pod kurzorom a vloží do formulára na rovnakú pozíciu.
Rozdeliť po znakoch - premennú pod kurzorom môžete pomocu tejto funkcie rozdeliť na
jednotlivé znaky. Pre každý znak sa vytvorí samostatný objekt. Podrobnosti definujete na karte
Rozdelenia objektu po znakoch.
Vložiť z formulára - pomocou ikony otvoríte okno Nastavenie pridania pre pridanie celého
formulára alebo len vybranej časti.

5.2.3.1

Vlastnosti premennej
Vlastnosti premennej
Vložiť / Vlastnosti premennej
Vlastnosti premennej slúžia na nastavenie alebo zmenu premennej označeného objektu alebo skupiny
objektov.
V prípade, že meníte vlastnosti skupiny objektov, menia sa len spoločné vlastnosti.

Premenná
Hodnoty Premennej sú do formulára dosadzované programom v priebehu tlače. ide o hodnoty, ktoré
boli programom vypočítané alebo načítané z databázy na pevnom disku. Do jednotlivých častí
formulára môžete vložiť iba obmedzenú množinu premenných. Ktoré premenné je možné tlačiť v
rôznych častiach formulára určuje jeho Štruktúra.
Pri číselných premenných môžete nastavovať tieto vlastnosti:
Typ premennej
Výber vypočítanej hodnoty - vyberáte zo zoznamu premenných vypočítanou hodnotou.

Editor formulárov
© 1990-2017 Solitea Č eská republika, a.s.

22

Editor formulárov pre Money S3

Editácia

Suma vypočítanej hodnoty z - v prípade, ak požadujete sčítavať premenné z inej časti formulára,
zapnite túto voľbu. Tu máte možnosť vybrať premennú z položiek zoznamu. V prípade, ak je zoznam
tvorený vnorenou skupinou, ponúknu sa premenné z časti Záver tejto skupiny (sumovať je možné len
v časti Záver zostavy, príp. skupiny).
Hodnota určená vzorcom - v zozname premenných môžete vybrať premenné do vzroca. Vzorec
môžete vytvárať pomocou týchto dostupných funkcií a ich doplňujúcich parametrov (tieto sú pre všetky
funkcie zhodné). Pri každej funkcii môžete nastaviť voliteľné parametre ako sú zaokrúhlenie a typ
zaokrúhlenia.
-PROM() - pomocou funkcie môžete nastaviť premennú, zaokrúhľovanie premennej a typ
zaokrúhlenia vo formáte:
PROM(ID premennej,[zaokrúhlenie,typ zaokrúhlenia])
-ABS - absolútna hodnota premennej, zaokrúhlenie a typ zaokrúhlenia je rovnaký ako v prípade
funkcie PROM.
ABS(ID premennej,[zaokrúhlenie,typ zaokrúhlenia])
-KDYZ – v tejto funkcii môžete zadať podmienky vzorca vo formáte:
KDYZ(ID premennej – test 1,ID premennej – test 2,podmienka,ID premennej – pri splnení
podmienky,ID premennej – pri nesplnení podmienky,[zaokrúhlenie,typ zaokrúhlenia])
Príklad:
PROM(_14,K,M) - premenná 14 = C ena s DPH celkom, zaokrúhlená na jednotky, typ zaokrúhlenia
matematicky).
Možnosti zaokrúhlenia: N - žiadne zaokrúhlenie, H - na stotiny (centy), D - na desatiny (desaťcenty),
5 - na päťdesiatcenty, K - na jednotky (celé eurá), P - na desiatky, R - na stovky, S - na tisícky, T na desaťtisícky.
Možnosti typu zaokrúhlenia: N - nezaokrúhľovať, M - matematicky, H - vždy nahor, D - vždy nadol.
V ďalšej časti záložky Premenná nastavujete:
Dĺžku premennej - nastavuje sa na celkový počet znakov nezávisle na type, ktorý si zvolíte v ľavej
časti dialógového okna.
Vlastnosti čísla - tu definujete vlastnosti premennej čísla. Voľbou Zarovnať celú časť znakom máte
možnosť nadefinovať znak, ktorý sa bude zobrazovať namiesto prázdnych miest celej časti. Voľbou
Zarovnať desatinnú časť znakom" nastavujete znak pre desatinnú časť a počet des. miest a či sa majú
oddeľovať tisíce v číslach.
Netlačiť - ak si pri vybranej číselnej premennej zapnete tento prepínač, bude objekt viditeľný iba vo
formulári nie pri tlači. Funkciu využijete napr. pri sumácii premenných, kde môžete premennú použiť do
vzorca bez toho, aby sa zobrazovala.
Pri nulovej hodnote čísla zobraziť text - tu definujete text, ktorý sa má zobraziť vo formulári pri
nulovom čísle.
Pri nedefinovanom čísle zobraziť text - tu definujete text, ktorý sa má zobraziť vo formulári pri
nedefinovanom čísle.
Pri logických premenných, napr. v časti filtrov pri zoznamoch, je možnosť nastaviť premenné pre
"Texty stavov". Tu nastavujete text alebo znak, ktorý sa zobrazí pri voľbe áno (aktívny výber) alebo pri
voľbe nie. Pri premenných, ktoré obsahujú dlhší text, ako napr. Spisová značka alebo Text pred cenami
vo faktúre, si môžete vo Vlastnostiach textu nastaviť:
Normálny text (memo) - text je možné vložiť na ľubovoľné miesto príslušnej časti formulára.
Prichytený na začiatok - text bude prichytený vždy na začiatok príslušnej časti formulára (napr.
Titul faktúry)
Prichytený na koniec - text bude prichytený vždy na koniec príslušnej časti formulára (napr. Titul
faktúry)
Formát textu
Ohraničený text - text sa bude zobrazovať podľa nastavenej veľkosti objektu.
Povoliť pravý okraj - povoľuje sa zmena pravého okraja podľa objektu, v opačnom prípade je
pravý okraj až do konca riadku.
Orezať všetky premenné nad textom - voľba oreže objekty, ktoré sú nad textom.
Pri niektorých premenných (napr. druh faktúry, typ účtovníctva) je nastavená premenná ako Množina.
Tlačidlom Definícia množiny sa zobrazí okno pre nastavenie textov množiny, kde je možné editovať
texty pre hodnotu premennej. Pri premenných, kde je možné vkladať napr. logo ako obrázok, máte
možnosť nastaviť Vlastnosti pre obrázok.
V Zozname premenných môžte pomocou ikony
zobraziť rozšírené vyhľadávanie premennej podľa
Mena premennej alebo ID, s možnosťou je rovné, začína, končí, obsahuje a negácia.
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Jednoriadkový - určuje vzhľad textu alebo premennej vzhľadom k hraniciam objektu. V tomto
prípade sa text zobrazí iba ako jeden riadok nezávisle na nastavení veľkosti objektu. Je možné ho tiež
podľa objektu zarovnať (zvislo aj vodorovne) a to ku všetkým hraniciam a stredu objektu.
Viacriadkový - rozdelí text na viac riadkov tak, ako ste ho na viac riadkov zadali v záložke Text.
zalamovať text - program automaticky odriadkuje text v prípade, že by text presahoval hranice
objektu.
Tlač bloku textu - vám umožňuje nastavenie tlače "Zobraziť od znaku", počet "Znakov" alebo
zobrazovanie "Od konca". Toto nastavenie použijete napr. pre tlač formulárov (napr. Mesačný výkaz
zdravotného poistenia pre jednotlivé poisťovne) , kde je nutné každý znak vložiť do samostatného poľa.
Jednoducho vložíte premennú do každého poľa formulára a nastavíte, ktorý znak sa z premennej má
vytlačiť.
Text pri nastavení mimo rozsah textu - tu si napíšete, čo sa má tlačiť, v prípade, ak text
presiahne nastavený rozsah.

Písmo
Výber Písma vám poskytuje výber zo všetkých nainštalovaných písem pre Windows. Farbu písma alebo
výplne môžete vybrať z palety farieb. Tlačidlom
otvoríte okno Farba pre vlastnú definíciu farieb.
Podložiť farbou papiera - vo Vlastnostiach formulára v záložke Stránka nastavujete Farbu papiera.
Skript - druh fontu.
Orientáciou písma sa rozumie otočenie celého obsahu o zvolený počet stupňov proti smeru hodinových
ručičiek vzhľadom k ose "X". Pri úpravách štýlu písma sa vám v objekte predvolený text automaticky
mení podľa vašich zmien.

Objekt
Tlačiť iba ak - tu môžete nastaviť podmienenú tlač premennej zo zoznamu.

5.2.3.2

Vlastnosti textu
Vlastnosti textu
Vložiť / Vlastnosti textu
Vlastnosti textu slúžia na nastavenie alebo zmenu vlastnosti označeného objektu alebo skupiny
objektov.

Text
V záložke Text doplňujete text, ktorý sa bude na formulári zobrazovať.

Formát
Jednoriadkový - určuje vzhľad textu alebo premennej vzhľadom k hraniciam objektu. V tomto
prípade sa text zobrazí iba ako jeden riadok nezávisle na nastavení veľkosti objektu. Je možné ho tiež
podľa objektu zarovnať (zvislo aj vodorovne) a to ku všetkým hraniciam a stredu objektu.
Viacriadkový - rozdelí text na viac riadkov tak, ako ste ho na viac riadkov zadali v záložke Text.
Zalamovať text - program automaticky odriadkuje text v prípade, že by text presahoval hranice
objektu.
Čiarový kód typu - pomocou šípky vyberiete typ čiarového kódu.
Čiarový kód - v tejto časti nastavujete veľkosť a zarovnanie pre čiarový kód.
Tlač bloku textu - vám umožňuje nastavenie tlače "Zobraziť od znaku", počet "Znakov" alebo
zobrazovanie "Od konca". Toto nastavenie použijete napr. pre tlač formulárov (napr. Mesačný výkaz
zdravotného poistenia pre jednotlivé poisťovne) , kde je nutné každý znak vložiť do samostatného poľa.
Jednoducho vložíte premennú do každého poľa formulára a nastavíte, ktorý znak sa z premennej má
vytlačiť.
Text pri nastavení mimo rozsah textu - tu si napíšete, čo sa má tlačiť, v prípade, ak text
presiahne nastavený rozsah.

Písmo
Výber Písma vám poskytuje výber zo všetkých nainštalovaných písem pre Windows. Farbu písma alebo
výplne môžete vybrať z palety farieb. Tlačidlom
otvoríte okno Farba pre vlastnú definíciu farieb.
Podložiť farbou papiera - vo Vlastnostiach formulára v záložke Stránka nastavujete Farbu papiera.
Skript - druh fontu.
Orientáciou písma sa rozumie otočenie celého obsahu o zvolený počet stupňov proti smeru hodinových
ručičiek vzhľadom k ose "X". Pri úpravách štýlu písma sa vám v objekte predvolený text automaticky
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mení podľa vašich zmien.

Objekt
Tlačiť iba ak - tu môžete nastaviť podmienenú tlač premennej zo zoznamu.

5.2.3.3

Vlastnosti obrázku
Vlastnosti obrázku
Vložiť / Vlastnosti obrázku
Vlastnosti obrázku slúžia na nastavenie alebo zmenu vlastností označeného objektu alebo skupiny
objektov.

Obrázok
Načítať - výber súboru s obrázkom z disku vo formáte *.jpeg;*.tiff;*.bmp;*.wmf;*.emf.
Uložiť - obrázok sa uloží do zvoleného adresára. Obrázok je možné uložiť len do rovnakého formátu,
v ktorom bol načítaný.
Zmazať - tlačidlom odstránite obsah rámčeka a zachováte jeho veľkosť.
Posunutie obrázku - tu nastavujete vodorovné a zvislé posunutie obrázku. Ako jednotky posunutia
máte k dispozícii milimetre, body alebo palce.
Zarovnať podľa rámčeka - obrázok sa prispôsobí veľkosti rámčeka (väčšinou zmenšením).
Zarovnať pomer strán - voľba zaistí, že obrázok si zachová svoj pomer strán nezávisle na veľkosti
rámčeka, do ktorého obrázok vkladáte.
Vystrediť - pri tejto voľbe sa stred obrázka zhoduje so stredom rámčeka bez ohľadu na veľkosť.

5.2.3.4

Vlastnosti čiary
Vlastnosti čiary
Vložiť / Vlastnosti čiary
Vlastnosti čiary slúžia na nastavenie alebo zmenu vlastností označeného objektu alebo skupiny
objektov.

Typ čiary
Vybrať si môžete buď čiaru tenkú, ktorá má hrúbku jedného bodu alebo si hrúbku čiary môžete nastaviť
a to buď v milimetroch, bodoch alebo palcoch. Pri tenkej čiary si môžete vybrať z niekoľkých typov
čiary (napr. plná, čiarkovaná, bodkovaná).
Farba čiary - tlačidlom sa šípkou rozbalíte palety farieb pre výber. Tlačidlom otvoríte okno Farba
pre vlastnú definíciu farieb. Pri úpravách štýlu čiary sa vám v objekte predvolená čiara automaticky
mení podľa vašich zmien.

5.2.3.5

Vlastnosti obdĺžnika
Vlastnosti obdĺžnika
Vložit / Vlastnosti obdélníku
Vlastnosti obdĺžnika slúžia na nastavenie alebo zmenu vlastností označeného objektu alebo skupiny
objektov.

Obdĺžnik
Pri obdĺžniku máte možnosť meniť zaoblenie rohov. Zaoblenie je možné meniť v milimetroch, bodoch
alebo palcoch a to tak vo vodorovnom ako aj zvislom smere.

Typ čiary
Vybrať si môžete buď čiaru tenkú, ktorá má hrúbku jeden bod alebo si hrúbku čiary môžete nastaviť a
to buď v milimetroch, bodoch alebo palcoch. Pri tenkej čiare si môžete vybrať z niekoľkých typov čiar
(napr. plná, čiarkovaná, bodkovaná a pod.)
Farba čiary - tlačidlom so šípkou rozbalíte palety farieb pre výber. Tlačidlom otvoríte okno Farba
pre vlastnú definíciu farieb.
Pri úpravách štýlu obdĺžnik sa vám v objekte predvolený obdĺžnik automaticky mení podľa vašich
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zmien.

Výplň
Objekt je možné vyplniť plochou, šrafovaním alebo ponechať bez výplne. V prípade, že výplňou je
plocha alebo akékoľvek šrafovanie (vodorovné, zvislé, kríž, a pod.), môžete zmeniť farbu výplne z
palety farieb alebo si určiť vlastnú farbu.

5.2.3.6

Vlastnosti elipsy
Vlastnosti elipsy
Vložiť / Vlastnosti elipsy
Vlastnosti elipsy slúžia na nastavenie alebo zmenu vlastností označeného objektu alebo skupiny
objektov.

Typ čiary
Vybrať si môžete buď čiaru tenkú, ktorá má hrúbku jeden bod alebo si hrúbku čiary môžete nastaviť a
to buď v milimetroch, bodoch alebo palcoch. Pri tenkej čiare si môžete vybrať z niekoľkých typov čiar
(napr. plná, čiarkovaná, bodkovaná a pod.)
Farba čiary - tlačidlom so šípkou rozbalíte palety farieb pre výber. Tlačidlom otvoríte okno Farba
pre vlastnú definíciu farieb.
Pri úpravách štýlu obdĺžnik sa vám v objekte predvolený obdĺžnik automaticky mení podľa vašich
zmien.

Výplň
Objekt je možné vyplniť plochou, šrafovaním alebo ponechať bez výplne. V prípade, že výplňou je
plocha alebo akékoľvek šrafovanie (vodorovné, zvislé, kríž, a pod.), môžete zmeniť farbu výplne z
palety farieb alebo si určiť vlastnú farbu.

5.2.3.7

Vlastnosti zoskupenia
Vlastnosti zoskupenia
Vložiť / Vlastnosti zoskupenie
Vlastnosti zoskupenia slúžia na nastavenie alebo zmenu vlastností označeného objektu.
Túto funkciu použijete, ak potrebujete na jednu pozíciu vkladať viac premenných alebo textov (napr.
keď vedľa seba potrebujete vytlačiť meno a priezvisko, čo sú dve samostatné premenné). Podobne ako
pri vkladaní predchádzajúcich typov objektov vytvoríte objekt kliknutím a potiahnutím (metódou Drag
& Drop) v danej časti formulára.
V pravej časti sa zobrazia Vlastnosti zoskupenia.

Položky
Nová premenná - tlačidlom zobrazíte v spodnej časti okna zoznam Premenných pre výber.
Nový text - tlačidlom zobrazíte v spodnej časti okna pre napísanie textu.
Pomocou ikon so šípkami meníme poradie položiek v zoskupení (to isté dosiahneme použitím metódy
Drag & Drop). Tlačidlom Zmazať odstránite vybranú položku zo zoskupenia.
V spodnej záložke Oddeľovače sa pri položke zobrazí pole, v ktorom môžete ku každej položke
definovať oddeľovač pred a za položkou. Oddeľovač na začiatku a konci skupiny sa netlačí. Ak sa
"stretnú" oddeľovače medzi jednotlivými položkami zoskupenia, tlačí sa iba oddeľovač za prvou z
položiek. Nasledujúci oddeľovač, patriaci druhej položke, sa vynecháva.

Formát
Jednoriadkový - určuje vzhľad textu alebo premennej vzhľadom k hraniciam objektu. V tomto
prípade sa text zobrazí iba ako jeden riadok nezávisle na nastavení veľkosti objektu. Je možné ho tiež
podľa objektu zarovnať (zvislo aj vodorovne) a to ku všetkým hraniciam a stredu objektu.
Viacriadkový - rozdelí text na viac riadkov tak, ako ste ho na viac riadkov zadali v záložke Text.
Zalamovať text - program automaticky odriadkuje text v prípade, že by text presahoval hranice
objektu.
Tlač bloku textu - vám umožňuje nastavenie tlače "Zobraziť od znaku", počet "Znakov" alebo
zobrazovanie "Od konca". Toto nastavenie použijete napr. pre tlač formulárov (napr. Mesačný výkaz
zdravotného poistenia pre jednotlivé poisťovne) , kde je nutné každý znak vložiť do samostatného poľa.
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Jednoducho vložíte premennú do každého poľa formulára a nastavíte, ktorý znak sa z premennej má
vytlačiť.
Text pri nastavení mimo rozsah textu - tu si napíšete, čo sa má tlačiť, v prípade, ak text
presiahne nastavený rozsah.

Písmo
Výber Písma vám poskytuje výber zo všetkých nainštalovaných písem pre Windows. Farbu písma alebo
výplne môžete vybrať z palety farieb. Tlačidlom
otvoríte okno Farba pre vlastnú definíciu farieb.
Podložiť farbou papiera - vo Vlastnostiach formulára v záložke Stránka nastavujete Farbu papiera.
Skript - druh fontu.
Orientáciou písma sa rozumie otočenie celého obsahu o zvolený počet stupňov proti smeru hodinových
ručičiek vzhľadom k ose "X". Pri úpravách štýlu písma sa vám v objekte predvolený text automaticky
mení podľa vašich zmien.

Objekt
Tlačiť iba ak - tu môžete nastaviť podmienenú tlač premennej zo zoznamu.

5.2.3.8

Vložiť duplikát
Vložiť duplikát
Skopíruje sa objekt pod kurzorom a vloží do formulára na rovnakú pozíciu.

5.2.3.9

Rozdeliť po znakoch
Rozdelenie objektu po znakoch
Vložiť / Rozdelenie objektu po znakoch
Premennú pod kurzorom môžete pomocou tejto funkcie rozdeliť na jednotlivé znaky. Pre každý znak sa
vytvorí samostatný objekt.
Túto funkciu využijete napr. pri tvorbe akéhokoľvek formulára, kde sú znaky zapisované do
jednotlivých polí. Ďalším príkladom využitia je tlač peňažnej sumy do poštových poukážok, kde sa
majú jednotlivé číslice zapísať do samostatných okienok. Pre každé okno tak musíte definovať
samostatnú premennú.
Počet skopírovaných objektov - implicitne vychádza z dĺžky premenné určené na Vlastnostiach.
Počet znakov v objektoch - počet jednotlivých znakov v objekte.
Začať deliť na znaku - východzie nastavenie je od prvého znaku. Ďalšie voľby sú v roletovej
ponuke od začiatku / od konca.
Text pri nastavení mimo rozsah textu - text, ktorý sa bude zobrazovať ak bude mať premenná
väčší rozsah než vami zadaný.
Nastaviť vlastné rozmery objektov - prepínačom zobrazíte možnosti pre nastavenie vlastnej
výšky, šírky a šírky medzery objektu. Hodnoty môžete zadávať v milimetroch, bodoch alebo palcoch.

5.2.3.10 Vložiť z formulára
Vložiť z formulára
Súbor / Vložiť
Voľba umožňuje pridať iný súbor formulára, ktorý je vytvorený na základe rovnakého definičného
súboru, do práve aktívneho editačného okna. Program otvorí dialógové okno súborov, v ktorom si
vyberiete požadovaný súbor. Ak už vo formulári nejaké objekty existujú, program sa vás spýta, či
chcete objekty pred pridaním zmazať alebo len doplniť nový formulár do existujúceho. Túto funkciu
použijete napr. pri tvorbe svojho formulára faktúry.
Otvoríte si súbor VFAKTURA.FRM a voľbou Vložiť z formulára sa vám zobrazí zoznam formulárov (len
pre vystavené faktúry) pre výber.
Po výbere súboru, ktorý sa má pridať sa vám zobrazí okno Nastavenia pridávania. Tu si môžete zvoliť
pridanie celého formulára alebo len vybrať určité časti. Kliknutím myši označíte časť formulára a v
spodnej časti okna zapnete prepínač Povolené. Voľba Pred pridaním zmazať vám umožňuje vymazať
alebo zachovať obsah pôvodného formulára. Voľba Prevziať zobrazuje ďalšie možnosti prevzatia rysov
z pridávaného formulára (výšku, šírku, atď.).
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Objekt
Objekt
V časti Objekt sa zobrazuje:
Poloha a Veľkosť - presné zadanie umiestnenia objektu. Každá časť formulára obsahuje v ľavej
časti editačného okna pravítko, ktoré vám pozíciou tenkej čiary udáva súradnice kurzoru v zvislom
smere. Pravítko pre vodorovný smer je spoločné pre všetky časti formulára.
Zarovnať - zobrazí sa okno s výberom skupiny objektov a to ako vo vodorovnom, tak aj v zvislom
smere. Výberovými prepínačmi vyberáte zarovnávanie samostatne pre zvislý a vodorovný smer.
Objekty v skupine sa zarovnajú tak, že pri zarovnaní vľavo program vypočíta priemer hodnôt ľavých
okrajov všetkých objektov a na túto hodnotu objekty zarovná. Podobne sa objekty zarovnajú vpravo,
zhora a zdola. Pri zarovnaní na stred program vypočítava priemernou hodnotou stredov označených
objektov.
Voľba Zarovnať k mriežke je povolená iba v prípade, že v menu Stránka máte zapnutú voľbu
Prichytávať k mriežke.
Po zapnutí voľby Zarovnať na stred časti formulára sa objekty v skupine zarovnávajú na stred práve
aktívne časti formulára.
POZNÁMKA: I keď mriežku nastavíte na menší rozteč bodov, z optických dôvodov sa zobrazí s roztečou
päť milimetrov. Mriežka vám umožní jednoduchšiu editáciu objektov vzhľadom k formátu stránky.
Preniesť bližšie - táto voľba má dve možnosti - Preniesť bližšie a Preniesť dopredu.
- Preniesť bližšie - umiestni označený objekt o jednu pozíciu vpred v poradí objektov (vymení sa s
predchádzajúcim).
- Preniesť dopredu - umiestni označený objekt v poradí objektov až na začiatok (za objekty "Príznak
textu" a "Koniec strany", ktoré sú vždy na začiatku a nie je možné meniť ich poradie). Tak zaistíte, že
tento objekt sa vykreslí ako prvý.
Preniesť ďalej - táto voľba má dve možnosti Preniesť ďalej a Preniesť dozadu.
- Preniesť ďalej - umiestni označený objekt o jednu pozíciu vzad v poradí objektov (vymení sa s
nasledujúcim).
- Preniesť dozadu - umiestni označený objekt v poradí objektov až na koniec. Tak zaistíte, že tento
objekt sa vykreslí ako posledný.
Objekty sa vykresľujú v poradí, v akom boli vložené. To znamená, že objekty vložené neskôr môžu
prekresliť objekty vložené pred nimi. Príkazom ovplyvňujete toto vykresľovanie objektov.
Na mriežku - voľba zarovná označené objekty k mriežke a to iba v prípade, že na záložke Stránka
máte v záložke Mriežka zapnutú voľbu Prichytávať k mriežke.
Označiť všetko - označí všetky objekty v aktuálnej časti formulára.
Zmazať - táto funkcia odstráni práve označený objekt alebo skupinu objektov.
POZOR: Zvážte, či chcete daný objekt skutočne zmazať, pretože odstránené objekty nie je už možné
obnoviť.

5.2.5

Formulár
Formulár
Voľba Formulár obsahuje funkciu Vlastnosti a Pomoc.

5.2.5.1

Formulár
Formulár
Tlačidlo Vlastnosti zobrazuje v pravej časti Editora formulárov okno Vlastnosti formulára alebo
vlastnosti pre konkrétny typ Premennej v závislosti na pozícii kurzora.
Vlastnosti formulára slúžia na nastavenie parametrov, popisu a štruktúry formulára.
Stránka
Štruktúra
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Popis

5.2.5.1.1

Stránka
Stránka
Formulár / Vlastnosti / Stránka
Na záložke Stránka môžete nastavovať tieto vlastnosti formulára:

Záložka Vlastnosti
Tu nastavujete rozmery stránky. Program vám ponúka štandardy A3, A4 a A5. Vy si však môžete
vybrať vlastný formát a zvoliť šírku formulára v ponúkaných jednotkách (milimetre, body alebo palce).
Pre jednoduchšiu editáciu vám program ponúka voľbu farby stránky. Je to výhoda, najmä v prípade, ak
papier, na ktorý tlačíte má inú farbu ako bielu. Po zapnutí položiek Orámovanie textu a Orámovanie
obrázku sa okolo týchto objektov zobrazia ich hranice. Tieto hranice sa netlačia, majú používateľovi
poslúžiť na lepšiu orientáciu vo formulári.

Záložka Mriežka
V tejto záložke máte možnosť meniť nasledujúce parametre: Hustota mriežky - vo vodorovnom aj v
zvislom smere. Ak je rozteč bodov menšia, než päť milimetrov, program akceptuje zadané hodnoty,
ale mriežku z optických dôvodov zobrazuje po piatich milimetroch.
V časti Podrobnosti - program môže objekty k mriežke zarovnávať, nemusí však mriežku zobrazovať a
naopak. Niektorí používatelia nemajú editáciu podľa mriežky príliš v obľube, môžu si teda mriežku
vypnúť úplne. Odporúčame aspoň zapnúť položku Prichytávať k mriežke - zjednodušíte si tým zmeny
veľkosti a posun objektov (je možné ich jednoduchšie zarovnávať).

Záložka Orámovanie
V záložke Orámovanie je možné meniť parametre orámovania a vyfarbenia stránky. Po zapnutí
položky Orámovanie stránky máte možnosť zvoliť farbu čiary, ktorou bude stránka orámovaná. Je
možné zmeniť hrúbku čiary a to v milimetroch, bodoch alebo palcoch. Zapnutím voľby Vyfarbiť stránku
môžete vybrať farbu, ktorá sa bude tlačiť (samozrejme iba v prípade, tlače na farebnú tlačiareň, na
čiernobielych tlačiarňach bude farba nahradená rastrom). Zaoblenie rohov orámovania stránky je
možné meniť vo vyššie uvedených jednotkách, samostatne pre výšku a šírku zaoblenia. Po zapnutí
voľby Zaobľovať kružnicu vkladáte iba jednu hodnotu, rovnakú pre výšku aj šírku zaoblenia.

5.2.5.1.2

Štruktúra
Štruktúra
Formulár / Vlastnosti / Štruktúra
Stromová štruktúra formulára na záložke Štruktúra obsahuje všetky skupiny formulára - Hlavičku,
Titul, Položky a Skupiny, Záver a Pätičku.
Zakliknutím vybranej Č asti formulára určujete , či sa táto skupina bude tlačiť.
Zakázané skupiny sa síce vo formulári nezobrazia, ale pri ukončení práce s Editorom formulárov sa
uložia a to vrátane objektov.
Nastavenie pre vybranú časť - pri položkách zoznamu je možné nastaviť výšku pre vybranú časť
v milimetroch, bodoch alebo palcoch.
Definícia počtu položiek na strane - v tejto časti definujete, koľko položiek bude na stránke. Máte
možnosť vybrať si z týchto volieb:
Počet položiek obmedzený len veľkosťou strany - počet vytlačených položiek je závislý iba na výške
papiera.
Max. počet položiek na stránku - po vytlačení zadaného počtu položiek bude tlač pokračovať na ďalšej
strane. Ak počet položiek nepresiahne zadaný počet, nebude mať toto nastavenie pre tlačenú stránku
žiaden vplyv.
Min. počet položiek na stránku - ak počet položiek na strane nepresiahne zadaný počet, program
dotlačí stránku prázdnymi položkami (z položky sa vytlačia všetky statické objekty, ako sú čiary, texty
a pod., na mieste premenných bude prázdne miesto).
Pevný počet položiek na stránku - po vytlačení zadaného počtu položiek bude tlač pokračovať na ďalšej
strane. Ak počet položiek na strane nepresiahne zadaný počet, program dotlačí stránku prázdnymi
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položkami (z položky sa vytlačia všetky statické objekty, ako sú čiary, texty a pod., na mieste
premenných bude prázdne miesto).
V spodnej časti okna nastavujete tlač Hlavičky a Pätičky, výšku vybraných častí a definujete počet
položiek na strane.
Hlavičku stránky hlavnej skupiny tlačiť - roletová ponuka pre nastavenie tlače Hlavičky
stránky.
Pätičku stránky hlavnej skupiny tlačiť - roletová ponuka pre nastavenie tlače Pätičky stránky.

5.2.5.1.3

Popis
Popis
Formulár / Vlastnosti / Popis
Na záložke Popis si môžete definovať vlastný popis k danému formuláru. Počet znakov v každom z
okien je obmedzený na 180. Popis k príslušnému definičnému súboru a štruktúre definičného súboru je
vyplnený výrobcom a nie je ho možné meniť.

5.3

Miestna ponuka
Miestna ponuka (pop-up menu)
Miestna ponuka (pop-up menu) je zrýchlená ponuka všetkých akcií, ktoré môžete v danom mieste
programu vykonať. Túto ponuku otvoríte stlačením pravého tlačidla myši v ľubovoľnom aktívnom
mieste programu, teda tam, kde sa dá vykonať nejaká činnosť. Význam jednotlivých funkcií je zhodný
s významom ovládacích tlačidiel.
Vložiť
Vyňať
Kopírovať
Kopírovať formát
------------------------------------------------------------Premennú, Text, Obrázok, atď. do formulára vložíte tak, že kliknete na voľbu Vložiť premennú, Vložiť
text, atď. a kliknutím a ťahaním myši metódou Drag & Drop (potiahni a pusť) v danej časti formulára
vytvoríte objekt.
Vložiť premennú
Vložiť text
Vložiť obrázok
Vložiť zoskupenie
Vložiť koniec strany
Vložiť čiaru
Vložiť obdĺžnik
Vložiť elipsu
Vložiť duplikát
-----------------Zarovnať
Na mriežku
Preniesť dopredu
Preniesť bližšie
Preniesť dozadu
Preniesť ďalej
---Zmazať
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Kopírovať
Kopírovať (Ctrl + C) (Ctrl + Ins)
Miestna ponuka / Kopírovať
Táto funkcia skopíruje označený objekt alebo skupinu objektov do schránky Editora formulárov
(clipboardu), pričom pôvodný objekt zostane vo formulári zachovaný. Skopírované dáta môžete potom
kedykoľvek vložiť do formulára pomocou príkazu Vložiť (C trl + V) (Shift+Ins).

5.3.2

Kopírovať formát
Kopírovať formát
Miestna ponuka / Kopírovať formát
Táto funkcia skopíruje formát objektu pod kurzorom na novo vybraný objekt.

5.3.3

Vyňať
Vyňať (Shift + Del)
Miestna ponuka / Vyňať
Táto funkcia skopíruje označený objekt alebo skupinu objektov do schránky Editora Formulárov
(clipboardu), pričom pôvodný objekt bude z formulára odstránený. Skopírované dáta potom môžete
kedykoľvek vložiť do formulára pomocou príkazu Vložiť (C trl + V) (Shift+Ins).

5.3.4

Vložiť
Vložiť (Shift + Ins)
Miestna ponuka / Vložiť
Táto funkcia vloží dáta zo schránky Editora Formulárov (clipboardu) skopírované z ľubovoľnej časti
formulára.

5.3.5

Kópia
Kópia (Ctrl + D)
Miestna ponuka / Kópia
Táto funkcia vytvorí kópiu označeného objektu podľa Nastavení Editora formulárov.

5.3.6

Zarovnať
Zarovnať (Ctrl + A)
Miestna ponuka / Zarovnať
Po aktivácii funkcie Zarovnať sa zobrazí okno s výberom skupiny objektov a to ako vo vodorovnom,
tak aj v zvislom smere. Výberovými prepínačmi vyberáte zarovnávanie samostatne pre zvislý a
vodorovný smer. Objekty v skupine sa zarovnajú tak, že pri zarovnaní vľavo program vypočíta priemer
hodnôt ľavých okrajov všetkých objektov a na túto hodnotu objekty zarovná. Podobne sa objekty
zarovnajú vpravo, zhora a zdola. Pri zarovnaní na stred program vypočítava priemernou hodnotou
stredov označených objektov.
Voľba Zarovnať k mriežke je povolená iba v prípade, že v menu Stránka máte zapnutú voľbu
Prichytávať k mriežke.
Po zapnutí voľby Zarovnať na stred časti formulára sa objekty v skupine zarovnávajú na stred práve
aktívne časti formulára.

5.3.7

Zarovnať k mriežke
Zarovnať k mriežke (Ctrl + R)
Miestna ponuka / Zarovnať k mriežke
Funkcia Zarovnať k mriežke zarovná označené objekty k mriežke a to iba v prípade, že na záložke
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Stránka máte v záložke Mriežka zapnutú voľbu Prichytávať k mriežke.
POZNÁMKA: I keď mriežku nastavíte na menší rozteč bodov, z optických dôvodov sa zobrazí s roztečou
päť milimetrov. Mriežka vám umožní jednoduchšiu editáciu objektov vzhľadom k formátu stránky.

5.3.8

Na pozíciu
Na pozíciu ... (Ctrl + P)
Miestna ponuka / Na pozíciu ...
Voľba Na pozíciu vám zobrazí okno Pozície objektu na presné zadanie umiestnenia objektu.
Každá časť formulára obsahuje v ľavej časti editačného okna pravítko, ktoré vám pozíciou tenkej čiary
udáva súradnice kurzoru v zvislom smere. Pravítko pre vodorovný smer je spoločné pre všetky časti
formulára.

5.3.9

Preniesť dopredu
Preniesť dopredu (PgUp)
Miestna ponuka / Preniesť dopredu
Príkaz Preniesť dopredu umiestni označený objekt v poradí objektov až na začiatok (za objekty
"Príznak textu" a "Koniec strany", ktoré sú vždy na začiatku a nie je možné meniť ich poradie). Tak
zaistíte, že tento objekt sa vykreslí ako prvý.

5.3.10

Preniesť bližšie
Preniesť bližšie (Shift + PgUp)
Miestna ponuka / Preniesť bližšie
Príkaz Preniesť bližšie umiestni označený objekt o jednu pozíciu vpred v poradí objektov (vymení sa s
predchádzajúcim).
Objekty sa vykresľujú v poradí, ako boli vložené. To znamená, že objekty vložené neskôr môžu
prekresliť objekty vložené pred nimi. Príkazom ovplyvňujete toto vykresľovanie objektov.

5.3.11

Preniesť dozadu
Preniesť dozadu (Shift + PgDn)
Miestna ponuka / Preniesť dozadu
Príkaz Preniesť dozadu umiestni označený objekt v poradí objektov až na koniec. Tak zaistíte, že tento
objekt sa vykreslí ako posledný.
Objekty sa vykresľujú v poradí, v akom boli vložené. To znamená, že objekty vložené neskôr môžu
prekresliť objekty vložené pred nimi. Príkazom ovplyvňujete toto vykresľovanie objektov.

5.3.12

Preniesť ďalej
Preniesť ďalej (PgDn)
Miestna ponuka / Preniesť ďalej
Príkaz Preniesť ďalej umiestni označený objekt o jednu pozíciu vzad v poradí objektov (vymení sa s
nasledujúcim).
Objekty sa vykresľujú v poradí, v akom boli vložené. To znamená, že objekty vložené neskôr môžu
prekresliť objekty vložené pred nimi. Príkazom ovplyvňujete toto vykresľovanie objektov.

5.3.13

Zmazať
Zmazať (Del)
Miestna ponuka / Zmazať
Zmazať - táto funkcia odstráni práve označený objekt alebo skupinu objektov.
POZOR: Zvážte, či chcete daný objekt skutočne zmazať, pretože odstránené objekty nie je už možné
obnoviť.
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Pomoc

Pomoc
Pomoc
Pod touto voľbou nájdete priamy vstup do kontextovej pomoci.
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Register

Pomoc

-IInformácie

-C-

Zdroje

Čo je
Editor formulárov
Formulár

5

6

4

-KKoniec

21

Kontaktná adresa

-DDopredu

Kópia objektu
Kopírovať objekt

31

32

Dozadu

-M-

32

-E-

Miestna ponuka

Editor formulárov

Na pozíciu

32

Nastavenie editora formulárov

Formát stránky
Formulár

30

-N-

4

-F-

Nastavenie tlače v Money S3

29

Nový formulár

28

Nový

20
6

19

19

Otvoriť

-O-

19

Popis

30

Príklad

8, 10

Stránka

29
6

Štruktúra

29

Tlač

O jedno vpred

32

Obchodné oddelenie
Dopredu

19

Uložiť ako

32

Dozadu
19

Uložiť všetko
Všeobecne

Kópia
19

32
31

Kopírovať

6

Formulár v Money S3

31

O jedno vpred
6

-HHlavné menu
Horúce klávesy

6

32

O jedno vzad
Vlastnosti

Hlavička stránky

4

Objekt

20

Uložiť

32

O jedno vzad

Štruktura

Hotline

4

31

32

22

Vložiť

31

Vyňať

31

Zarovnať

31

Zarovnať na pozíciu

18
5

4

Zarovnať na raster
Zmazať

Otvoriť formulár

29

19

Ovládanie programu
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32

Orámovanie stránky
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Ovládanie programu

7

Horúce klávesy

5

Príklady

Úvod

8

Vlastnosti čiary
6

26

Vlastnosti obdĺžnika

6
4, 33

Technická podpora programu
Popis

25

Vlastnosti elipsy

Pätička stránky
Pomoc

4

-V-

-PPoložka

Pomoc

30

4

25

Vlastnosti objektov

22

Vlastnosti obrázku

25

Vlastnosti textu

24

Vlastnosti zoskupenia

pop-up menu

30

Vložiť objekt

26

31

Premenovať súbor

19

Vložiť z formulára

Prevodná položka

6

Východzie vlastnosti nových objektov

Príklady

8, 10

Vyňať objekt

-RRaster

29

Základné ovládanie
31

Zarovnat na pozíciu

Rozdeliť po znakoch

27

Zarovnať na raster
Zarovnať objekt

-SSúbor

20

31

-Z-

Zarovnať

Stránka

27

Záver

7
32
31

31

6

Zmazať objekt

32

29
18

Nastavenie

20

Nový formulár

19

Otvoriť formulár

19

Tlač formulára
Uložiť ako

20

19

Uložiť formulár
Uložiť všetko

19
19

Štruktúra formulára

6, 29

-TTechnická podpora programu
Titul

4

6

Tlač formulára

20

-UUložiť ako

19

Uložiť formulár
Uložiť všetko

19
19

Editor formulárov
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