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Adattárból nyert lekérdezés adatainak nyomtatása,
felhasználása, exportálása.
Az adattárból kinyert és munkahelyen elérhető adatcsomagok a programokban saját egyedi
formátumukban kerülnek megjelenítésre. A legtöbb esetben a kifejezetten az adott
adatcsomaghoz tartozó megjelenítésen kívül két további segéd megjelenítési mód kérhető.
Ezek a leggyakrabban a programból gombnyomással indíthatók:
például:
A t ábl áz at ban m egj el ení t et t
adat okban keres és , az adat ok
rendez és ével , s z űrés ével ,
cs oport os í t ás ával .

Az adat ok t ábl áz at os m egt eki nt és e
egyed i form át um ra beál l í t ás s al ,
nyom t at ás a i ll . ex port j a.

Ezen dokumentum a „Felhasznál” gomb megnyomására megjelenő szolgáltatás használatát
kívánja bemutatni. Néha a felhasznál szó helyett pl. a „Használ” szerepel a programban.
A „Böngész” műveletre kapott szolgáltatásról a seged_bongesz szöveg ad részletes
tájékoztatást.
Az alábbi ablak lép elő a „Felhasznál” szolgáltatáshoz:
Itt egy „füles mappa” lapjait kiválasztva más-más szolgáltatásokat látunk.

A „Megtekintés és Nyomtatás” mappa lapon láthatjuk a használt táblázatos formátumú
adatcsomagot. Ez egy szokásos görgethető ablak, amelyen minden a program által
felhasznált adat megtalálható (néha „felesleges”, csak a rendszer belső összefüggései
miatt használt, ember által kevéssé felhasználható adat is láthatók).
Az alsó panelen a látható adatokkal elvégezni kívánt műveletek közül választhatunk.
A legördülő menü a művelet típusát határozza meg. Ha kiválasztjuk a műveletet, akkor a
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művelet típushoz tartozó lehetőségeket gombok megnyomásával aktiválhatjuk.
A képen látható (alapértelmezett) „Grafikus nyomtatóra lista” művelet esetén a
„Megtekintés” és a „Nyomtatás” műveleteket indíthatjuk el gombnyomásra.
Megtekintés esetén a lista képernyő előnézetben látható. Ez nagyon hasznos, ha a lista
formátumát be kívánjuk állítani (lásd később) és a papírra nyomtatás előtt ellenőrizni
akarjuk a beállítást. Egy ilyen előkép sokféle extra szolgáltatás igénybevételére
lehetőséget biztosít, erről a seged_printpreview fileban olvashat, ami ezeket a
lehetőségeket részletesen mutatja be.
A nyomtatás gomb hatására az adatok nyomtatásra kerülnek.
Ha a művelet típusát átállítjuk pl. „Export Excel adatfileba” értékre, mint az látható az
alábbi képen, akkor a választható művelet a „Mentés” gomb használatára változik.

A „Mentés” gomb megnyomására az adattáblában látható adatok XLS kiterjesztésű (natív)
Excel adatállományba kerülnek a megjelenő állománynév választó ablakban meghatározott
alkönyvtárba és néven. Ez az export nem igényli az adott gépen az Excel program
telepítettségét, attól független módon hozza létre az XLS állományt, amely
továbbszerkeszthető vagy megtekinthető azonos vagy másik munkahelyen a telepített
Excel programmal.

Az adattáblázat formátuma módosítható és ez a látható formátum határozza meg a
nyomtatható grafikus lista formátumát is. Az adat táblázatban látható oszlopok kerülnek
kinyomtatásra az itt látható fejléc nevekkel és oszlop szélességgel.

Az adattáblázat oszlopai a fogd és vidd módszerrel módosíthatók.
Az oszlopok szélessége összébb húzható vagy kiszélesíthető az oszlop elválasztó
függőleges vonalak megragadásával és arrébb húzásával.
Az oszlopok sorrendje is megváltoztatható, ha az oszlop nevét mutató területet ragadjuk
meg és húzzuk másik pozícióba.
További módosítások is végezhetők, ha megváltoztatjuk az ablakban látható mappát és az
„Oszlop formátum” feliratú mappa fülre lépünk, mint ez az alábbi képen látható:
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Itt a „Fel” és „Le” gombokkal egyszerűbben mozgathatjuk az oszlopok pozícióját, mint azt
az előbbi fogd és vidd módszerrel tettük.
Lehetőségünk van az oszlopok megjelenítését kikapcsolni a nevük előtt látható pipa
kikapcsolásával. Ha nincs bepipálva egy oszlopnév, akkor ez az oszlop az adattáblázatban
(és értelem szerűen a listán) nem látható.
Módosíthatjuk az oszlop fejléceként megjelenő nevét is az „Oszlop neve” adatmező
kitöltésével.
A „Lista fejléc” és az „Elrendezés” mappa fülek által meghatározott műveletek is a lista
formátumát határozzák meg, de ezek használata egyértelmű, így nem kerül most leírásra.
Ezen dokumentáció még nem végleges, hiszen számos módosítás, továbbfejlesztés várható
ezen szolgáltatás komfortosabbá tételéhez, de a jelenlegi alapszolgáltatások már
megfelelnek az üzemszerű működéshez, így a továbbfejlesztések folyamatosan várhatók,
de csak a jövőben.
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