Рольова інструкція – конструктор пошуку
Для формування умов відбору
РК у перелік використовується
«Конструктор пошуку» (Рисунок 1). Якщо зона конструктору пошуку не
відображається на формі переліку, потрібно натиснути кнопку
, яка відображує/приховує зону на формі.
Для того, щоб розпочати роботу з «Конструктором пошуку» (створити
новий фільтр), потрібно натиснути кнопку «Створити» (Рисунок 1).

Рисунок 1.
Для роботи з «Конструктором пошуку» відкривається спеціальна
форма (Рисунок 2). У верхню частину форми виведено перелік полів
(реквізитів) РК документа, у нижній частині форми буде відображається опис
фільтру – відношення типу: <поле> – <умова> - <значення>. Для зручності
подальшого використання фільтру можна дати йому назву.
Щоб створити новий фільтр, треба:
у верхній частині вікна відібрати з переліку необхідні для фільтрації
поля, для вибору поля двічі клацнути мишею по його назві або виділити
мишею та натиснути кнопку
;
– у нижній частині для кожного з вибраних реквізитів задати умову та
значення фільтрації (значення можуть вводитися з клавіатури, вибиратися з
календаря або з довідників).
–

Рисунок 2. Форма «Конструктор»

Перелік умов залежить від типу вибраного реквізиту. Наприклад,
доступні такі умови:
присутнє/відсутнє - відповідне поле РК непорожнє/порожнє;
– вміщує/не вміщує - значення поля РК містить/не містить значення,
зазначене в умові;
– дорівнює/не дорівнює - значення поля РК дорівнює/не дорівнює
значенню, зазначеному в умові пошуку;
– тощо.
Зауваження. Поле «Загальний контрольний термін» у переліку
реквізитів «Майстра фільтрів» – це максимум між контрольним терміном та
терміном продовжено.
Відношення можуть бути зв’язані між собою за допомогою логічних
операцій:
–

«та» - результатом фільтрації будуть РК, які відповідають всім
заданим критеріям;
– «або» - результатом фільтрації будуть РК, які відповідають одному з
заданих критеріїв.
Зауваження. При створенні складних логічних виразів за допомогою
операцій «та»/«або» слід враховувати порядок виконання логічних операцій.
За замовчанням порядок виконання визначається пріоритетом операцій:
спочатку виконується операція «та», а потім «або».
–

Для того, щоб вилучити фрагмент умови, потрібно виділити його в
описі фільтра (нижня частина вікна) та натиснути кнопку . Для вилучення
умови всього фільтра, потрібно натиснути кнопку

.

Клік по кнопці «ОК» форми «Конструктор» активує процес пошуку. В
результаті буде виведено відфільтрований згідно умов пошуку перелік
реєстраційних карток. Якщо записів, що відповідають умовам пошуку, немає,
буде виведено порожній перелік.
Відмінити фільтрацію (скинути фільтр) можна кнопкою
розташованою у зоні «Конструктору пошуку».

,

Всі сформовані користувачем фільтри зберігаються і можуть бути
використані при подальшій роботі. Для того, щоб застосувати, змінити або
вилучити фільтр, необхідно вибрати потрібний фільтр у переліку та
натиснути відповідну кнопку: «Застосувати», «Редагувати» або
«Видалити» (Рисунок 3).

Рисунок 3.

