TWORZENIE SZABLONU AUTONUMERACJI
Aby stworzyć nowy szablon autonumeracji, należy kliknąć na przycisk Dodaj. Wtedy w oknie
roboczym pojawi się formularz edycji szablonu, składający się z dwóch sekcji: Dane
podstawowe i Definicja szablonu.

W Danych podstawowych należy wprowadzić nazwę szablonu, ustalić kolejny numer, od
którego będzie naliczana numeracja i wskazać długość autonumeru. Pole aktywny umożliwia
określenie dostępności szablonu. Domyślnie opcja jest zaznaczona, oznacza to, że szablon
jest dostępny i można go wykorzystać w dokumentach księgowych. Pole użyty informuje o
tym, że dany autonumer został już użyty w dokumencie. W sekcji Definicja Szablonu ustala
się format autonumeracji.
Za pomocą funkcji Wstaw segment użytkownik ma możliwość wstawienia segmentów. Dla
różnych typu numeracji dostępne są różne segmenty.
W sekcji Definicja szablonu automatycznie znajduje się jeden segment
autonumeru, którego nie można usunąć, ponieważ szablon autonumeracji
musi posiadać, co najmniej jeden segment autonumeru.


Ustalanie formatu autonumeracji na przykładzie: RK\DM\0001\2010
W podanym przykładzie wybrane pozycje są określone następująco:
• RK – stały tekst
• \ - separator

DM – stały tekst
0001 – długość autonumeru – numer, od którego nastąpi numerowanie. Pole pozwala
zdefiniować ilość zer przed numerem (prefiksy).
• 2010 – rok.
•
•

Pierwszym krokiem jest wybranie funkcji Wstaw segment. Rozwinie się lista z opcjami, gdzie
należy wybrać Stały tekst.

Następnie na liście należy kliknąć myszką na pozycji Stały tekst w kolumnie Tekst i
wprowadzić określony ciąg znaków – zgodnie z przykładem: RK\DM\.

Dalej należy wybrać Wstaw segment i z dostępnych opcji wskazać Stały tekst. W kolumnie
Tekst należy dodać separator „\”

W kolejnym kroku należy wybrać Wstaw segment i z dostępnych opcji wskazać rok.

Podczas ustalania formatu autonumeracji użytkownik ma podgląd na tworzony przez
siebie przykład numeracji.
Ostatnim krokiem jest pogrupowanie segmentów zgodnie z ustalonym przykładem
RK\DM\0001\2010. Służą do tego przyciski strzałek.

Należy zaznaczyć pozycję, którą należy przesunąć w prawą stronę (jest to segment
Autonumer) i kliknąć strzałkę skierowaną w dół.

Edytowanie istniejącego szablonu autonumeracji.
Szablon autonumeracji można modyfikować pod warunkiem, że za jego pomocą nie dokonano
numerowania dokumentów w programie. Już wykorzystana numeracja jest zablokowana przed
nanoszeniem zmian. Szablony, które nie zostały jeszcze wykorzystane w programie, można
w pełni modyfikować.
Usuwanie szablonu autonumeracji.
Szablon autonumeracji można usunąć pod warunkiem, że za jego pomocą nie dokonano
numerowania dokumentów w programie. Już wykorzystana numeracja jest zablokowana przed
usunięciem. Szablony, które nie zostały jeszcze wykorzystane w programie, można usuwać.

