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Novinky
Menu
Maximálně tří úrovňově menu přináší
přehlednější a logičtější uspořádání
a tím i rychlejší a snazší orientaci.
Přidána nová volba pro výběr menu,
která dává uživatelům možnost zvolit
takovou variantu (klasické, s ikonami,
či stromové menu), na který jsou
zvyklí i z jiných programů.
Uživatelé, kteří využívají menu pouze
některé funkce, si pak mohou vytvořit
tzv. uživatelské menu naplněné
oblíbenými, či často používanými
volbami.

verze 9.0

Ve snaze vyjít vstříc nejnáročnějším klientům si Vám dovolujeme představit
vylepšenou verzi manažerského programu TOP-RIS 9.0. Víme, jak moc je
důležité pro vedení firmy, mít kdykoliv aktuální a správné informace o stavu
podniku a zároveň si uvědomujeme vytíženost vedoucích pracovníků. Proto
jsme se rozhodli ještě více zautomatizovat a zjednodušit některé postupy a tím
šetřit Váš čas.

Automatické výpočty
Zvolené sestavy můžete mít k dispozici
vzápětí po skočení importu dat, neboť
proběhne jejich automatický výpočet.
Zároveň je zde možnost, bez
zbytečného kopírování, tyto sestavy
uložit do připraveného adresáře na
místním diskovém, či síťovém
prostoru.
Díky této funkci může mít každý
pracovník, vždy po ránu, připravené
požadované aktuální výsledky.

Nová verze

Podmínky provozu

Během února 2013 připravujeme
uvolnit novou verzi TOP-RIS s číselným
označením 9.0, která bude postupně
nahrazovat
v současné
době
podporovanou verzi 8.0 a jejíž podpora
bude v roce 2013 ukončena.

Všechny
nové
funkce
jsou
garantované pro verzi Office 2010 na
32 i 64bitových systémech.
Většinu
funkcí
bude
možné
Pomocníci v šablonách
provozovat i na verzi Office 2007.
Vytvořili jsme uživatelskou nápovědu
pro formulaci vzorců šablon vlastních
výkazů. Tento pomocník nabídne
uživateli nejen příklady vzorců, ale
také jejich výstižný popis.
Pro snazší a rychlejší vytváření šablony
bude jistě kvitována další funkce,
Ukázka použití volaná z plovoucího menu, která
tzv.
stromové umožní rychlý přesun na šablonu
varianty menu.
z vypočítaného vlastního výkazu.

Kontroly
Zapracována kontrola pro zjištění chyb
v číselných řadách a dále přidán opis
počtu vět v databázi.

