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Helios Orange
Nástroje prispôsobenia

Modul Nástroje prispôsobenia slúži na rozšírenie možností a na úpravy systému tak, aby čo najviac
vyhovoval požiadavkám zákazníka. Je to silný nástroj, ktorý umožňuje upravovať systém bez
potreby programovania. Modul pokrýva užívateľské prispôsobenia, ktoré sa týkajú vzhľadu aplikácie,
ovládania tlačových a obrazovkových výstupov, evidencie doplnkových dát, definície rozširujúcich
funkcií a pod..
� Vlastný pohľad na dáta
� Vlastné tlačové výstupy
� Úpravy dátových zdrojov
� Scenáre, modul Automat

� Otvorenosť systému pre vlastnú
funkcionalitu
� Jednoduchá orientácia v systéme

Vlastný pohľad na dáta

Otvorenosť systému pre vlastnú
funkcionalitu

- neobmedzené množstvo užívateľsky deﬁnovaných
prehľadov
- možnosť voľby ﬁltrácie, zotriedenie a zoskupenie
zobrazených dát - každému užívateľovi je možné
nastaviť iný počiatočný prehľad výberu štýlu
a veľkosti písma
- možnosť farebného zvýraznenia údajov podľa
zvolených kritérií – inteligentné formuláre reagujúce
na zmeny v dátach

Vlastné tlačové výstupy
- graﬁcká podoba i obsah tlačových formulárov
bez obmedzenia
- tlač obrázkov, čiarových kódov, neštandardných
formátov
- tlač zoskupenia zostáv s medzisúčtami

Úpravy dátových zdrojov
- pridávanie vlastných informácií k ľubovoľnému
záznamu
- možnosť práce s dátami z iných systémov v prostredí
Helios Orange
- vytvorenie väzieb medzi dátami systému Helios
Orange a dátami iných systémov
- neobmedzená možnosť zobrazenia dát jedného
modulu v prehľadoch iných modulov

Scenáre, modul Automat
- modul Automat umožňuje zoskupovať a reťaziť
činnosti do jednej dávky
- prináša zrýchlenie práce pri operáciách, ktoré sú
zostavené z opakujúcich sa rutinných úloh
- znižuje chybovosť použitím jednotného postupu
- scenárov (automatov) je možné vytvoriť neobmedzené
množstvo vrátane nastavenia práv

- zadávanie externých dátových položiek priamo v
štandardných editoroch
- možnosť rozšírenia o vlastné funkcie pracujúce
s dátami iných systémov
- možnosť automatického vykonania funkcie na
základe určitej udalosti
- možnosť začlenenia pluginu alebo vlastného modulu
- zostavenie užívateľsky deﬁnovaných modulov
z funkcionality existujúcich modulov

Jednoduchá orientácia v systéme
- jednoduchá tvorba stromu obľúbených prehľadov
záložka „Nedávne“
- nastavenie obľúbených zostáv v prehľadoch
- deﬁnícia užívateľského menu s najpoužívanejšími
funkciami
- možnosť rýchleho návratu k prvotnému nastaveniu

