Novinky v programu VS Depozitář
verze 2.0.0 z 5.12.2009
Následuje stručný popis novinek, podrobnější popis nových nebo změněných funkcí najdete
v mauálu k programu.
Novinky ve verzi 2.0.0
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Dblclick na čisle předmětu v editaci předmětu zobrazí podrobné informace.
Přidána možnost vyhledávat podle toho, co v poli není. Pokud na začátek hodnoty zapíšete
znak mínus, budoou předměty obsahující zadanou hodnotu vyloučeny ze seznamu
vyhledaných předmětů. Aplikuje se v polích: ič, pč, Poznámka, Poznámka2 a Uloženi. Lze
kombinovat se znakem %.
Přidány univerzální statistiky – do programu byl přidán dialog, který umí zobrazovat různá
čísla o databázi. Například nejpůjčovanější předmět nebo výdejku s nejvíce předměty. Tyto
tzv statistiky lze libovolně editovat a přidávat.
Přidána možnost hromadně zakládat předměty. Program nyní umí sám přidávat řadu čísel a
všem umí nastavit zadané výchozí hodnoty.
Přidána možnost evidovat u předmětu libovolný počet tzv. „značek“. Značkou se myslí
dvojce typ: hodnota. Například může mít předmět značku matieriál s hodnotou Zlato nebo
Naleziště s hodnotou Veleslavín. Typy značek jse třeba převolit v číselníku, ale hodnoty je
možné editovat libovolně. Podle značek je možné i vyhledávat a nastavovat je při
hromadných úpravách nebo hromadném generování řady předmětů.
Přidána možnost vytvořit kopii výdejky včetně předmětů
přidán tisk seznamu výdejek – stručný přehled hlaviček výdejek bez předmětů
Přidána statistika výdejek - přehled zajímavých čísel o výdejkách - celkově i podle roků
Přidáno filtrování a řazení seznamu výdejek - je možné filtrovat podle všech polí výdejky
Výdejka rozšířena o pole Vrátit do. Výdejky v prodlení jsou označeny barevným textem a
lze je i filtrovat. Před použitím této funkce je dobré nastavit výchozí výpujční dobu pro
výdejky v konfiguračním souboru.
Nastavena minimální velikost hlavního okna programu – nyný není možné okno programu
zmenšit tak, že by se na něj nevešly všechny ovládací prvky.
Pole Revers zvětšeno na 20 znaků.
Pole Poznámka Auditora přejmenováno na Poznámka 2 a zvětšeno na 255 znaků.
Při některých déletrvajících operacích, například označení všech předmětů v seznamu,
pokud je předmětů větší množství, se ve statusbaru zobrazuje informace o postupu.
Na formulář importu změn z otroka přidán ukazatel postupu načítání .
oprava exportu pro matku - nyní lze nastavit datum i čas od kterého se mají předměty
vybírat
opravena chyba při výpisu kontrol, pokud daná kontrola nenalezla žádnou chybu
opravena chyba při ukládání předmětu s pč v nesprávném formátu
opravena chyba při importu změn z otroka při příliš velkém souboru změn
opravena drobná chyba v číselnících, kdy bylo možné edtitovat pole ID

