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I. Základy (úvod do systému, ovládání, orientace, základní terminologie):  

 
1. Vysvětlení celé pracovní plochy obecně (pracovní plocha, lišty-Title, Menu, Tool, Status) 

1.1      Menu  – stručný úvod do menu aplikace  

1.2      Title bar (Lišta titulků) a Status bar (Lišta  stavu programu) 

1.3      Menu bar (Lišta menu) – pozor, je to složeno ze dvou souborů, které musí být propojeny !!!! 

1.4      Tool bar (Lišta nástrojů s ikonami) 

    

2. Přihlášení do systému + informace o databázi, ke které je uživatel připojen, pracovní datum   

3. Modularita a menu  - pouze základní používání  

4. Základní objekty systému (tabulky, formuláře, reporty) 

5. Ovládání systému  pomocí funkčních kláves (kde najít nápovědu) –stručný přehled 

6. Zobrazení dat – základní (formulář typu okno a seznam – F5, Shift-F5) 

7. Zobrazení dat – rozšířené I (formulář typu objednávka – hlavička a řádky) 

8. Zobrazení dat – rozšířené II (formulář typu maticové:Lokace Zboží a Analýza prodeje) 

9. Vysvětlení využití klávesy F6 (Look-Up, Option, Drill Down) 

10. Vyhledávání na kartách s použitím klávesové zkratky Ctrl-F 

11. Využívání nápovědy I (F1)  

12. Využívání nápovědy II (s pomocí rejstříku)  

13. Využívání nápovědy III (z karty - jako příklad: vyhledávání jak zadávat kritéria do filtrů) 

14. Zadání jednoduchého filtru pole v seznamu (F7) 

15. Zadání jednoduchého filtru pole na kartě (F7) a odstranění filtru (F7) 

16. Filtr tabulky – zadávání na kartách (zadání více filtrů pro více polí v jednom kroku) 

17. Třídění záznamů  

18. Vyhledávání v seznamu   

19. Uživatelské úpravy oken typu řádek (seznamy a řádky obchodních dokumentů)-posuny 

polí a jejich rozšíření 

20. Uživatelské úpravy oken typu řádek (seznamy a řádky obchodních dokumentů)-zobrazit 

pole a skrýt pole 

21. Zadávání data a datového vzorce   

22. Základní karta zákazník (základní vybraná pole na kartě zákazníka) + důležitá tlačítka 

23. Základní karta dodavatel (základní vybraná pole na kartě dodavatele) + důležitá tlačítka 

24. Základní karta zboží (základní vybraná pole na kartě zboží) + důležitá tlačítka  

25. Základní karta účtu a syntaxe zápisu na strany MD a Dal  

26. Vysvětlení principu položka- PWP snímek a jeho vysvětlení      

27. Vysvětlení principu položka (dodavatel a zákazník)  - (Ctrl-F5) 

28. Vysvětlení principu položka (zboží a účet) – (Ctrl-F5)  

29. Kalkulované pole (princip) – zákazník/dodavatel  

30. Kalkulované pole (princip) – zboží  

31. Kalkulované pole (princip) – účetní osnova  

32. Filtr nad kalkulovaným polem (v účetní osnově)  

33. Úvod od Navigace -principy  Příčina – Následek (zaúčtované dokumenty a položky) 

34. Navigace – dohledání zdrojového dokumentu (příčiny) z položky 

35. Navigace – dohledání dokumentů partnera (podle čísla dokumentu, čísla partnera)  

36. Spuštění zprávy (typy zpráv, panel požadavků, řídící parametry zprávy) 

  

  


