ATLAS- laskutusohjelma optio, Laskurivien tekstihaku
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YLEISTÄ

Tämän lisätoiminnon avulla voidaan laskurivien tietokannasta etsiä laskurivejä, jotka sisältävät halutun tekstiosan
tuotenumerossa tai tuotenimessä.
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KÄYTTÖOHJE:

2.1 HAKU TUOTENIMEN PERUSTEELLA:
Valitse ylävalikosta: Selaa - Haku laskurivin tuotteella.
Avautuvassa ikkunassa kirjoita ylärivin hakukenttään osa hakemasi tuotenimen tekstistä (esim. jos tuote on "Kromattu teräsputki, halk. 10 mm" , vait hakea esim. teksteillä "Krom", "Kromattu", "teräs", "teräsputki", "10 mm", jne). Paina tekstin kirjoituksen jälkeen (kursori ao. kentässä) TAB-näppäintä. Ikkunaan ilmestyvät kaikki ne laskurivit, joiden laskurivin "Riviteksti" (=tuotenimi) -kentässä esiintyy hakemasi tekstiosa. Ikkunassa näkyy mm, mihin laskuun rivi liittyy ja monesko rivi se siellä on, tuoteryhmä, tuotenimi, laskutettu määrä ja hintatiedot.
Luettelon oletusarvoinen lajittelujärjestys on laskun numeron mukaan, mutta voit lajitella järjestyksen ikkunan yläreunassa
olevilla muutamilla välilehtipainikkeilla. Voit avata haluttua riviä vastaavan laskun tiedot auki joko kaksoisklikkaamalla ao. riviä
tai klikkaamalla ikkunan alareunan "Laskun tiedot" -painiketta.

2.2 HAKU TUOTENUMERON (TUOTEKOODI) PERUSTEELLA:
Valitse ylävalikosta: Selaa - Haku laskurivin tuotenumerolla.
Avautuvassa ikkunassa kirjoita ylärivin hakukenttään osa hakemasi tuotenumeron tekstistä (tuotenumerohan voi sisältää sekä
numeroita että kirjaimia). Esimerkiksi jos kiinnostava tuotenumero on "4711-2" , vait hakea esim. teksteillä "47", "471", "4711",
"-2", jne). Paina tekstin kirjoituksen jälkeen (kursori ao. kentässä) TAB-näppäintä.
Ikkunaan ilmestyvät kaikki ne laskurivit, joiden laskurivin "Tuotenumero" (=tuotekoodi) -kentässä esiintyy hakemasi tekstiosa.
Muuten toiminta ja käyttöön sama kuin edellisessä kohdassa.
Huomaa, että laskurivin listautumiseen riittää, että haettu tekstiosa esiintyy tuotenumeron sisällä jossain kohdassa. Em. esimerkin haulla "47" esimerkiksi listautuvat laskurivit, joissa tuotenumero on vaikkapa 4711-2, ABC-47985, 1847, jos tällaisia tuotteita
on laskutettu. Vastaava periaate koskee myös tuotenimen hakua.
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LISÄTIETOJA:

Ohjelma hakee laskurivejä koko siitä laskurivien tietokannasta, joka sijaitsee työhakemistossa.
Laskurivien luettelon voi "kaapata" leikepöydälle näppäinyhdistelmällä Ctrl - PrintScr tai Alt - PrintScr (huom. tässä näkymässä
leikepöydälle kopioituu molemmilla tavoilla myös taustalla oleva/olevat ikkunat, vaikka Alt - PrintScr-komennolla yleensä muuten kopioituu vain aktiivinen ikkuna).
Leikepöydältä luettelon voi sitten liittää kuvana esim. Word-dokumenttiin ja tulostaa sieltä.
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