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1 . Filtrowanie danych.
W programach WinSkładIB 15.00 oraz WinUczIB 15.00 wprowadzono nowy sposób
filtrowania danych. Panel filtrów znajduje się nad tabelą wyświetlającą dane
(rys.1 – czerwona ramka). Rozmiar panela filtrów zależy od ilości włączonych filtrów oraz
rozmiaru okna programu (rozdzielczości ekranu).

Rys.1. Panel filtrów.

Użycie filtra „tekstowego” polega na wpisaniu szukanego ciągu znaków w pole filtra
i wybraniu przycisku „Pobierz” (odświeżenie wyświetlanych danych). Filtry, których pola są
zmienione, zaznaczane są na kolor czerwony. Jeżeli filtrowane pole danych nie dopuszcza
wpisania określonych znaków, to w polu filtra ich wpisanie jest również niemożliwe, np. dla
filtra „Nr spec. przywozowej” wpisywane mogą być tylko cyfry.
Zmiana wartości któregokolwiek z filtrów powoduje również „podświetlenie” na kolor
czerwony przycisku „Pobierz”, co jest sygnałem, że aktualnie wyświetlane dane nie
uwzględniają ustawień wszystkich filtrów.
Istnieje możliwość „automatycznego” odświeżania danych po zmianie filtra - patrz p. 1.2.
Wyszukiwane są wszystkie dane zaczynające się od wprowadzonego ciągu znaków
(filtrowanie typu „Like”).
Domyślnie wielkość liter nie jest rozróżniana. Rozróżnianie wielkości liter można włączyć za
pomocą opcji: menu główne „Opcje” → „Opcje programu” → „Parametry” → Rozróżnianie
wielkości liter w filtrach.
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Przykład.
Potrzebujemy wyszukać dane spraw przywozowych dla właścicieli, których nazwa zaczyna
się od „h” – wpisujemy literę w filtr „Właściciel (skrót)” i wybieramy przycisk „Pobierz”
(rys.2).

Rys.2. Filtrowanie wg właściciela.

Okazuje się, że ilość danych jest jeszcze za duża, więc ograniczamy liczbę danych przez
uzupełnienie filtra nadawcy o ciąg znaków „huz” (rys. 3).

Rys.3. Filtrowanie wg nadawcy.

Możliwa jest zmiana wielu filtrów jednocześnie.

1.1 . Nowy filtr "Wg okresu" – ograniczenie liczby danych.
W oknie głównym programu, w zakładkach „Sprawy przywozowe” oraz „Sprawy
wywozowe” dodano nowy filtr „Wg okresu”, który pozwala na istotne ograniczenie liczby
wyświetlanych danych. Jest to filtr po kolumnie „Data ewidencji” przy czym zawsze
wyświetlane są sprawy otwarte.

Rys.4. Filtr wg okresu.

UWAGA!
Domyślnie filtr ustawiony jest na okres „ostatni tydzień”. Po restrukturyzacji programu
z wersji 14.xx w oknie głównym nie będą widoczne sprawy starsze.
Zmiana ustawień filtra:
• Wybór zdefiniowanego okresu z listy wyboru, domyślnie dostępne są: ostatni
tydzień, ostatnie dwa tygodnie, ostatni miesiąc, ostatni kwartał. Zakres dat
ustawiany jest automatycznie. Możliwe jest użycie przycisków „Następny” oraz
„Poprzedni” do wskazania odpowiednio następnego lub poprzedniego zakresu dat
(przyciski z brązowymi trójkątami przed i za zakresem dat).
• Określenie daty początkowej oraz końcowej – należy „kliknąć” na datę i wybrać datę
z kalendarza; lista wyboru ustawiana jest automatycznie na „wg zakresu dat”.
• Wybór zakresu dat przez przycisk z symbolem kalendarza (pierwszy od prawej);
lista wyboru ustawiana jest automatycznie na „wg zakresu dat”;
• Wybór pozycji „wszystko” wyłącza filtr, wyświetlane są wszystkie sprawy.
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1.2 . Konfiguracja filtrów.
Ustawienia panela filtrów dostępne są pod przyciskiem konfiguracji – zaznaczony
czerwoną ramką na rys.5

Rys.5. Przycisk konfiguracji filtrów.

Dostępne są następujące opcje:
• Szybki filtr – włącza „automatyczne” odświeżanie danych po zmianie wartość filtra,
(bez konieczności wybierania przycisku „Pobierz”, który jest ukrywany); po wybraniu
szybkiego filtrowania dostępna jest opcja „Filtrowanie ręczne”, która przywraca
odświeżanie danych za pomocą przycisku „Pobierz”.
• Zeruj/czyść filtry – czyści, ustawia wartość domyślną wszystkich filtrów.
• Konfiguruj – opcja uruchamia okno umożliwiające zmianę liczby oraz kolejności
wyświetlania filtrów na panelu.
• Pokaż domyślny układ filtrów – przywraca domyślną liczbę i kolejność filtrów na
panelu, opcja jest nieaktywna jeśli układ filtrów nie był zmieniany.
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2 . Wyświetlanie danych.
W programach WinSkładIB 15.00 oraz WinUczIB 15.00 istotnie zmienił się sposób
prezentacji danych w tabelach. Wprowadzono możliwość sortowania po dowolnych
kolumnach oraz grupowania danych.

2.1 . Ograniczenie liczby wyświetlanych wierszy.
Ze względu na wydajność domyślnie ograniczana jest liczba wierszy wyświetlanych
w tabelach. Ograniczenie liczby wyświetlonych wierszy sygnalizowane jest w dolnej części
(stopce) wyświetlanej tabeli (rys.6).

Rys.6. Komunikat ograniczenia liczby wyświetlanych wierszy.

Po wybraniu „pokaż wszystkie”, zostaną wyświetlone
(z uwzględnieniem ustawień filtrów).

wszystkie

wiersze

danych

2.2 . Konfiguracja kolumn tabeli.
Opcje konfiguracji kolumn tabeli dostępne są w menu konfiguracji uruchamianym
prawym przyciskiem myszy w tytule kolumn (rys.7).

Rys.7. Tytuły kolumn tabeli.

Dostępne są tutaj opcje ustawień sortowania (patrz p. 2.3) oraz grupowania (patrz p. 2.4).
Ponadto :
• Wybór kolumn tabeli – pozwala określić kolejność oraz liczbę wyświetlanych
kolumn.
• Ukryj tę kolumnę – ukrywa widok bieżącej kolumny.
• Przywróć domyślne ustaw. kolumn – przywraca domyślną kolejność, szerokość
i sortowanie kolumn.
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•
•

Dopasuj tę kolumnę – dopasowuje szerokość kolumny do najdłuższego
wyświetlanego pola (szerokość tekstu w tytule nie ma znaczenia).
Dopasuj wszystkie kolumny – dopasowuje szerokość wszystkich widocznych kolumn
do najdłuższego wyświetlanego pola (szerokość tekstu w tytule nie ma znaczenia).

Szerokość kolumn można również zmieniać ręcznie w tytułach, lewym przyciskiem myszy
w miejscu styku kolumn. Podobnie można zmieniać kolejność wyświetlania kolumn,
należy kliknąć i przytrzymać lewy przycisk na tytule kolumny, a następnie przenieść ją
w żądane miejsce.

2.3 . Sortowanie danych.
Wyświetlane dane można posortować po dowolnej kombinacji kolumn. Wystarczy
kliknąć lewym przyciskiem w tytule kolumny. Pierwsze kliknięcie spowoduje posortowanie
danych rosnąco (w tytule kolumny zostanie to oznaczone symbolem „
”). Kolejne
kliknięcie posortuje dane malejąco (oznaczenie symbolem „
”). Kolejne kliknięcie
wyłącza sortowanie po zadanej kolumnie. Sortowanie po wielu kolumnach jednocześnie
odbywa się analogicznie, z użyciem przycisku „Shift”.
Dodatkowo w menu tabeli (prawy przycisk w tytule kolumn – rys.7) dostępne są opcje
dotyczące bieżącej kolumny:
• Sortuj rosnąco.
• Sortuj malejąco.
• Usuń posortowanie.
• Blokada zmiany sortowania – powoduje zablokowanie/odblokowanie bieżących
ustawień sortowania, zabezpiecza przed przypadkową zmianą sortowania.

2.4 . Grupowanie danych.
Dane w tabeli można pogrupować po dowolnej kombinacji kolumn. Efekt można
uzyskać za pomocą menu tabeli (prawy przycisk w tytule kolumn – rys.7) lub przy użyciu
panelu grupowania. Dostępne są następujące opcje menu grupowania danych:
• Grupuj wg tej kolumny – dodaje grupowanie wg bieżącej kolumny.
• Usuń z grupowania – opcja dostępna jeśli włączone jest grupowanie po bieżącej
kolumnie.
• Wybór kolumn grupowania – pozwala wybrać kolumny grupowania z listy.
• Panel grupowania – włączenie / wyłączenie widoku panelu grupowania.
Panel grupowania znajduje się nad tabelą danych (rys.8). Dla największych tabel
w zakładkach okna głównego jest on domyślnie włączony, w pozostałych tabelach jest
domyślnie wyłączony.

Rys.8. Panel grupowania.
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Do pogrupowania danych wg zadanej kolumny wystarczy przenieść (przytrzymując
lewym przyciskiem) tytuł kolumny na panel grupowania. „Zdjęcie” kolumny z panelu
grupowania wyłącza grupowanie po danej kolumnie.

Rys.9. Widok grupowania po jednej kolumnie.

Zawartość danej grupy można wyświetlać („rozwijać”) bądź ukrywać („zwijać”) przy użyciu
przycisków
. Dodatkowo przy włączonym grupowaniu w menu podręcznym tabeli
(uruchamiane prawym przyciskiem myszy na dowolnym wierszu) dostępna jest pozycja
„Grupy”, która udostępnia następujące opcje:
• Zwiń bieżącą – ukrywa zawartość bieżącej grupy.
• Zwiń wszystkie – ukrywa zawartość wszystkich grup.
• Rozwiń wszystkie – pokazuje zawartość wszystkich grup.
Dodanie kolejnej kolumny powoduje utworzenie podgrup według tej kolumny. Jeżeli
wymagane jest pogrupowanie po obu kolumnach jednocześnie, to należy kliknąć na
kwadrat pomiędzy kolumnami grupowania.

Rys.10. Widok grupowania po wielu kolumnach.
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