Конфигуратор
За допомогою вкладки конфігуратора можна створювати нові об’єкти (таблиці) з полями різних
типів.
Форма конфігуратора складається з двох частин:
Ліва частина відповідає за створення та відображення Об’єктів, а права частина за Поля до Об’єктів.

Щоб створити новий об’єкт потрібно нажати на кнопку «Добавити»

Заповнити поля «Назва» та «Назва скор.» .
Признак Довідник відповідає за тип Об’єкта. Якщо стоїть галочка Довідник то Об’єкт (таблиця)
відображається у вкладці Довідники , а також з обмеженими функціями по типах полів.

Нажимаємо кнопку Зберегти.
Після збереження Об’єкт появиться в списку.
Після того як ми нажали на ім’я Об’єкт ми можемо переходи в ліву частину вікна конфігуратора.
Щоб створити нове поле об’єкта потрібно нажати кнопку «Добавити» в лівій частині вікна
конфігуратора.

Повинне відкритися вікно «Додавання поля»

Заповнюємо поле «Назва», а також вибираємо тип Поля.
В Об’єкта з признаком «Довідник» перелік «Типі» менший ніж у Об’єкта без признаку «Довідник»
Після вибору «Тип» на формі можуть появлятися різні додаткові признаки або поля які потрібно
вибрати якщо вони вам підходять.
Перелік Типів з признаком Об’єкта «Довідник».
-

Дата
Дата і час
Рядок
Ціле число
Число (18,2) – дробові числа

Перелік Типів без признаком Об’єкта «Довідник».
-

Дата
Дата і час
Рядок
Ціле число
Число (18,2) – дробові числа

-

Посилання на об’єкт - дає можливість підключати дані з таблиць довідника (тобто меню з
вибором даних з таблиці довідник наприклад Вибір міста з переліку довідника Міст )

-

Прив’язати до об’єкта - дає можливість підв’язувати поля об’єкта які створенні на формі з
можливістю вибору одного поля і завантаження даних того об’єкта з даними іншого поля.
Наприклад на об’єкті «Продукти» : вибираєте назву якогось продук а вам автоматично
заповнюється ціна даного продукту в поле яке ви створили з Типом «Прив’язати до об’єкта».

Також для полів з Типом «Ціле число» та «Число (18,2)» є можливість створення формул, для
того потрібно поставити галочку біля надпису «Формула»

І у Вас появиться три поля. в першому полі буде перелік полів які можна додати до формули,
друге поле дія (математичні дії «додавання, віднімання, множення та ділення»), трете поле
відображає вашу формулу в цілому. Наприклад: «Ціна + Кількість».

Вкладка Таблиці
У вкладці таблиці вибираєте ті поля
які ви хочете щоб відображалися у головні таблиці
Об’єкта, а також вибираєте ширину стовпця у процентному відношенні

В «Попередньому перегляду» відображається вигляд головної таблиці Об’єкта.

Вкладка Форма

У вкладці «Форма» є три кнопки:
Розміщення
За допомогою кнопки «Розміщення» ви можете переміщати поля і виставляти в тій послідовності якій
вам буде зручно. Для того фіксуєте мишкою на назві поля і переміщаєте без втрати фокусу миші
(тобто клацнули мишкою і не відпускаєте кнопку миші до того часу поки не захочете зафіксувати
поле) і нажимаємо кнопку Зберегти

Розмір
За допомогою кнопки «Розмір» ви можете змінювати розмір поля як в ширину так і у висоту.
Для того потрібно зафіксувати мишкою у правому нижньому куті поля і розширювати поле у
ширину або висоту без втрати фокусу миші (тобто клацнули мишкою і не відпускаєте кнопку миші
до того часу поки не захочете зафіксувати поле) і нажимаємо кнопку «Зберегти»

При створенні нових Полів обов’язково потрібно дотримуватися послідовності тої що описана в
інструкція.
І обов’язково перейти на вкладку Формула і зробити розміщення полів та задати розмір після того
Зберегти дані. І можна працювати.
Якщо виникнуть питання пишіть на пошту: ofs.system24@gmail.com

