CLIP-ERP HUNGARY INFORMÁCIÓS LEVELE

2018/78. SZÁM

2019. FEBRUÁR

CLIPPER SZERSZÁMOSLÁDA II.
A szerkesztő gondolatai
Folytatjuk
a
Szerszámosláda
rovatunkat,
illetve
örömmel
jelentjük be, hogy az új verzió
elérhető. Az új verzió funkció
tesztjében számítunk a felhasználóink közreműködésére is. Az
újdonságokkal a jövő hónaptól
jelentkezünk.

Az előző rész óta több olyan beállítással is találkoztam melyeket
érdemesnek találtam a közzétételre:
A CLIPPER karakterek mérete

A program betűmérete a Windows beállításoktól függ. Ezeket a
legegyszerűbben (ha nem akarjuk az általános felbontást lerontani) a
következő módon tudjuk megnövelni (a példa a Windows 10-es
verzióban készült):
-

kattintsunk a jobb egérgombbal a Windows asztalra

Majd a listában a Képernyőbeállítások-ra.

-

Módosítsuk a jelölt paramétert

Figyelem: a nagyítás kiválasztásakor vegyük figyelembe az alkalmazás(ok) mezőméreteinek korlátait.
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CLIPPER oszlopelrendezés testre szabása
A Clipper 6-os verziója óta a táblázatok (például eredmény fülek) oszlop sorrendje,
megjelenítése testre szabható. A beállítást viszont egy jogosultsági paraméter
akadályozhatja. A Menedzsment/Alapadatok/Hozzáférések kezelése/Program jogosultságok kategóriánként menüpontban be kell kapcsolni az Egyéb részben (lista alja) a
Táblázatok exportálása táblázatkezelőbe jogosultságot. Ezen opció kikapcsolásával az
oszlopok pozícióinak menthetősége is megszűnik.

CLIPPER8 ínyencség, vállalkozó kedvűeknek
A CLIPPER8 „béta” verziója elérhető. A verzió annyiban béta, hogy még némi finomításra,
javításra szorul a fordítás (technikai okokból). Ettől eltekintve a program funkcionálisan
megegyezik a külföldön már évek óta élesben használt verzióval és remélhetőleg minden
kért javítást is tartalmaz. A világban bevett gyakorlat alapján minden felhasználónak
érdemes tesztelnie az új verziókat, így ezt is. A teszteknek elsősorban a korábbi
verziókban javításra került, vagy a korábbi verziókban igényelt javításokra és
természetesen az egyéb élesben használt funkciókra érdemes fókuszálni.
A telepítő az Ügyfélkapuban található. A telepítő jelenleg angol nyelven (a külföldi
nyelvek közül ez számunkra a legkézenfekvőbb) érdemes futtatni. A nyelvi javításokat
(is) tartalmazó következő verzió 2019 májusra van tervezve, tehát addig várjuk az
észrevételeket.

JÓ CLIPPEREZÉST!
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