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LICENCIJOS SUTARTIS
SVARBU! PRIEŠ ĮDIEGDAMI, KOPIJUODAMI IR/ ARBA NAUDODAMI GAMINĮ
ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠIAS SĄLYGAS. GAMINIO ĮDIEGIMAS, KOPIJAVIMAS AR
NAUDOJIMAS REIŠKIA, KAD JŪS SUTINKATE SU ŠIOMIS SĄLYGOMIS.
TIESIOGINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS
Ši tiesioginio vartotojo licencijos sutartis (EULA) yra teisinis susitarimas tarp jūsų (JŪSŲ) ir
„ABBYY”, suteikiantis teisę naudoti su šia sutartimi gaunamą programinę įrangą (Programinę
įrangą). Jeigu JŪS nesutinkate su šiomis EULA sąlygomis, neįdiekite ir/ arba nesinaudokite šia
Programine įranga.
Apibrėžimai
„Programinė įranga“ reiškia autorinių teisių įstatymo saugomą kompiuterinių programų,
duomenų bazių ir programų aprašymų, kurie gali būti pateikiami raštu ar elektronine forma,
rinkinį.
„Programinės įrangos sudedamoji dalis“ reiškia bet kurią Programinės įrangos dalį, įskaitant,
tačiau neapsiribojant, bet kuriomis kompiuterinėmis programomis, kurios priklauso Programinei
įrangai.
„Darbo vieta“ reiškia vieną darbalaukį ar nešiojamą kompiuterį, kuris prikluso JUMS.
„Programinės įrangos kopija“ reiškia Programinės įrangos ar jos sudedamosios dalies kopiją, kuri
yra įdiegta Darbo vietoje ir veikia laikantis Programinės įrangos aprašymų.
„Programinės įrangos licencija“ reiškia „ABBYY“ JUMS suteiktą teisę naudotis viena ar
keliomis Programinės įrangos kopijomis laikantis šioje EULA numatytų sąlygų.
„Programinės įrangos naudojimas“ reiškia bet kokių veiksmų, kurie nurodyti Programinės
įrangos aprašymuose, atlikimą, o taip pat naudojimąsi bet kokiomis Programinės įrangos
funkcinėmis galimybėmis.
„ABBYY atstovas” reiškia juridinį ar fizinį asmenį, kuriam „ABBYY” suteikė teisę platinti
Programinę įrangą.
„ABBYY” reiškia „ABBYY Software Ltd.”, registruotą Kriukovskaja Ulitsa 23, 111020,
Maskvoje, Rusijoje, kai taikomi šios EULA paragrafai 13.3, ir „ABBYY Software Ltd.”,
registruotą Stasikratous 29, CY 1065, Nikosijoje, Kipre visais kitais atvejais.
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1. Licencijos suteikimas
1.1. Programinės įrangos savininkas „ABBYY” suteikia JUMS, tiesioginiam vartotojui, įprastinę
licenciją, kuri JUMS suteikia teisę naudotis Programine įranga bet kurioje pasaulio vietoje,
laikantis šios EULA sąlygų.
1.2. Visos žemiau išdėstytos nuostatos ir sąlygos taikomos ir visai Programinei įrangai kartu, ir
kiekvienai Programinės įrangos daliai atskirai.
2. Licencija
2.1. Visos Programinės įrangos (įskaitant, tačiau neapsiribojant bet kokiais vaizdais,
nuotraukomis, animacija, vaizdo ir garso įrašais, muzika, tekstu ir programėlėmis, kurios
priklauso Programinei įrangai) autorinės teisės priklauso „ABBYY”. Programinė įranga yra
saugoma nacionaliniais ir tarptautiniais autorinių teisių įstatymais ir konvencijomis.
2.2. Bet koks programinės įrangos naudojimas pažeidžiant šią EULA laikomas autorinių teisių
įstatymo pažeidimu ir pakankamu pagrindu atšaukti šia sutartimi JUMS suteiktas teises.
2.3. JŪS negalite platinti ar perduoti Programinės įrangos, įskaitant visas JUMS šia sutartimi
suteiktas teises ir/ arba bet kokias kitas su Programine įranga susijusias teises, bet kokiam kitam
asmeniui. Įvykus tokiam perdavimui ar platinimui ši EULA automatiškai nutraukiama.
3. Licencijos apribojimai
3.1. Kaip numatyta šios EULA 4.1 paragrafe, JŪS negalite naudoti daugiau Programinės įrangos
kopijų nei leidžia JŪSŲ licencija.
3.2. JŪS negalite leisti ar sudarytų sąlygų kitiems fiziniams ar juridiniams asmenims atlikti
žemiau išvardintus veiksmus:
3.2.1. Išardyti ir/ arba kaupti neleistinus duomenis (pagal objekto kodą sužinoti šaltinio kodą)
apie programas, duomenų bazes ir kitas Programinės įrangos sudedamąsias dalis, išskyrus tuos
atvejus ir tik tiek, kiek tokie veiksmai yra aiškiai leidžiami taikomuose įstatymuose nepaisant šios
sutarties apribojimų.
3.2.2. Keisti programinę įrangą, įskaitant objekto kodo keitimą programose ir duomenų bazėse
kitokiu, nei nurodytas Programinėje įrangoje ir aprašymuose.
3.2.3. Perduoti teisę naudotis programine įranga.
3.2.4. Sudaryti sąlygas bet kokiam kitam asmeniui, neturinčiam teisės naudotis Programine
įranga ir dirbančiam ta pačia daug vartotojų turinčia sistema kaip ir JŪS, naudotis programine
įranga.
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4. Naudojimo sąlygos
4.1. JŪS galite įdiegti 1 (vieną) Programinės įrangos kopiją 1 (vienoje) Darbo vietoje.
4.2. JŪS negalite atskirti tam tikrų programinės įrangos sudedamųjų dalių.
4.3. JŪS galite naudoti Programinę įrangą ar Programinės įrangos dalis tik su Programine įranga
pateikiamuose aprašymuose nurodytais būdais.
5. Programinės įrangos laikmena
5.1. JŪS negalite laikmenos su savo Programinės įrangos kopija perduoti bet kokiai trečiai šaliai.
JŪS negalite paskolinti, išnuomoti, išsinuomoti, suteikti Programinės įrangos ar kopijuoti
Programinės įrangos į bet kokią kitą laikmeną, jeigu šis veiksmas nėra aprašytas Programinės
įrangos aprašymuose, arba kitaip perduoti Programinę įrangą.
6. Tiesioginio vartotojo duomenų bazės
6.1. JŪS negalite kurti savo duomenų bazių programoms, kurios yra Programinėje įrangoje, jeigu
tokią funkciją atlieka Programinė įranga.
7. Programinės įrangos pakartotinis platinimas
7.1. Bet koks pakartotinis Programinės įrangos platinimas yra griežtai draudžiamas.
Pakartotiniam platinimui priklauso: prieigos suteikimas trečiosioms šalims (įskaitant tinklo
prieigą ir kitus prieigos būdus), Programinės įrangos pardavimas, nuomojimas, išsinuomojimas ar
skolinimas ir bet kokių Programinės įrangos sudedamųjų dalių patalpinimas viešos prieigos
šaltinyje.
8. Techninė pagalba
8.1. Techninė pagalba (Techninė pagalba) yra teikiama tik „ABBYY“ iš kurio JŪS įsigijote
Programinę įrangą.
9. Atnaujinimai
9.1. Jeigu programinė įranga yra pažymėta kaip atnaujinimas, JŪS galite naudoti tokią
programinę įrangą tik jei JŪS turite tinkamą licenciją naudoti gaminį, kuris „ABBYY“ atstovo
nurodytas kaip tinkamas atnaujinimui.
9.2. Programinė įranga, kuri pažymėta kaip atnaujinimas, pakeičia ir/ arba papildo gaminį, kuris
buvo jūsų teisės į atnaujinimą pagrindas.
9.3. Kai JŪS įdiegiate atnaujintą gaminį, jūsų ankstesnė EULA yra automatiškai nutraukiama.
9.4. JŪS galite naudoti gautą atnaujintą gaminį tik laikydamiesi su gaminiu pateiktos EULA
sąlygų.
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10. Nutraukimas
10.1. Nekeisdami bet kokių kitų teisių „ABBYY“ gali nutraukti šią EULA , jeigu JŪS nesilaikote
šios EULA nuostatų ir sąlygų.
10.2. Šią EULA nutraukus ar pasibaigus jos galiojimo laikui, JŪS turite sunaikinti visas
Programinės įrangos kopijas ir pašalinti Programinę įrangą.
11. Garantijos ir identifikavimas
11.1. Visais kitais atvejais, kai Programinė įranga yra įgyjama kitais būdais ir „ABBYY“
negarantuoja, kad Programinė įranga neturi trūkumų ir jie neprisiima jokios atsakomybės už
tiesioginę ar netiesioginę žalą, įskaitant žalą dėl verslo pelno praradimo, verslo laikino
nutraukimo, verslo informacijos praradimo ar bet kokios kitą piniginę žalą, atsiradusią dėl
Programinės įrangos naudojimo, ar žalą, atsiradusią dėl galimų Programinės įrangos trūkumų ar
spaudos trūkumų.
11.2. „ABBYY“ negarantuoja, kad Programinė įranga atitiks jūsų reikalavimus arba kad
Programinė įranga tinkamai veiks naudojama su bet kokia kita programine ar technine įranga.
11.3. Išskyrus visus šioje sutartyje numatytus atvejus, „ABBYY“ nesuteikia jokių kitų garantijų,
nei išreikštų, nei numanomų, susijusių su Programine įranga, jos perkamumu ar tinkamumu bet
kokiam konkrečiam tikslui , ir JŪS atsakote už visą riziką, susijusią su Programinės įrangos
kokybe ir veikimu.
11.4 Kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia neįtraukti ar apriboti tiesioginius ar
netiesioginius nuostolius, arba pašalinti numanomas garantijas ar apribojimus, kiek tai susiję su
numanomos garantijos trukme, todėl minėti apribojimai gali būti Jums netaikomi. Kiek tai galėtų
būti leistina, bet kokios numanomos garantijos nustatomos iki šešiasdešimt (60) dienų,
skaičiuojant nuo įsigijimo ar platinimo datos. Jūs galite turėti kitų teisių, kurios gali skirtis
priklausomai nuo atitinkamos valstijos ar jurisdikcijos.
11.5 Bet kokiu atveju, ABBYY kompanija prisiima Licencijos sutartyje numatytus
įsipareigojimus ir atsakomybę, priklausomai nuo konkretaus įvykio, neviršijant pradinės kainos,
užmokėtos už PĮ.
12. Eksporto taisyklės
12.1. Jeigu Programinė įranga įsigyta Jungtinėse Valstijose, jos negalima eksportuoti ar
pakartotinai eksportuoti pažeidžiant bet kokias Jungtinių Valstijų ar kitų taikomų įstatymų
nuostatas.
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13. Taikomi įstatymai
13.1. Jeigu Programinė įranga įsigyta Jungtinėse Valstijose, Kanadoje, Meksikoje, Japonijoje are
Taivanyje, šia EULA bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkamų Santa
Klara apygardos, Kalifornijos Valstijos, Jungtinių Amerikos Valstijų teismuose galiojančių
įstatymų.
13.2. Jeigu Programinė įranga įsigyta Austrijoje, Belgijoje, Danijoje, Estijoje, Suomijoje,
Prancūzijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Airijoje, Italijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Liuksemburge,
Olandijoje, Portugalijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Jungtinėje Karalystėje ar bet kurioje kitoje
Europos Sąjungos šalyje, kuri nėra paminėta šios EULA 13.3 arba 13.4 paragrafuose, arba
Šveicarijoje, Norvegijoje, Islandijoje ar Lichtenšteine, šia EULA bus vadovaujamasi ir ji bus
interpretuojama laikantis atitinkamų Amsterdamo, Olandijos teismuose galiojančių įstatymų.
13.3. Jeigu Programinė įranga buvo įsigyta Rusijoje, Baltarusijoje, Kazachstane, Moldovą ar bet
kurioje NVS šalyje, išskyrus Ukrainą , arba jeigu Programinė įranga įsigyta Latvijoje, Lietuvoje
ar Estijoje, šia EULA bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkamų Maskvos,
Rusijos Federacijos teismuose galiojančių įstatymų.
13.4. Jeigu Programinė įranga įsigyta Albanijoje, Bosnijoje ir Hercegovinoje, Bulgarijoje,
Kroatijoje, Kipre, Čekijos Respublikoje, Vengrijoje, Izraelyje, Makedonijoje, Maltoje, Lenkijoje,
Rumunijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Turkijoje, (Serbijoje, Montenegre), ir Ukrainoje, šia EULA
bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkamų Maskvos, Rusijos Federacijos
teismuose galiojančių įstatymų.
13.5. Šios sutarties 13.1-13.4 paragrafuose aprašytais atvejais, šia sutartimi nėra vadovaujamasi
remiantis bet kokios jurisdikcijos ginčų įstatymais arba Jungtinių Tautų Konvencija dėl
tarptautinių prekių pardavimų sutarčių, kurios taikymo visiškai atsisakoma.
13.6. Jeigu Programinė įranga buvo įsigyta šalyje, kuri nėra paminėta šios sutarties 13.1-13.4.
paragrafuose, sutartimi bus vadovaujamasi ir ji bus interpretuojama laikantis atitinkamų šalies,
kurioje JŪS įsigijote Programinę įrangą, įstatymų.
14. Kitos sąlygos
14.1. Jeigu JŪS įsigijote Programinę įrangą, neskirtą „Pakartotiniam pardavimui“, ir/ arba
Programinės įrangos atnaujinimu atsisiųsdami iš interneto:
14.1.1. „ABBYY“ griežtai atsisako bet kokių garantijų ar bet kokios atsakomybės JUMS, jeigu
Programinė įranga, įskaitant bet kokius susijusius aprašus, yra pateikiama be garantijos ar bet
kokių sąlygų, arba išreikštų, arba numanomų, įskaitant ir neapribojant numanomas garantijos ir
perkamumo sąlygas, tinkamumą bet kokiam konkrečiam tikslui ar pažeidžiant autorines teises.
14.1.2. „ABBYY“ neteiks JUMS jokios spausdintos medžiagos, įskaitant Vartotojo vadovą.
14.2. Programinės įrangos autorinis honoraras yra Programinės įrangos licencijos mokestis,
imamas „ABBYY“ atstovo ir mokamas laikantis „ABBYY“ atstovo nurodytų procedūrų.
14.3. Ši EULA įsigalioja, kai JŪS pasirenkate „Aš sutinku su licencijos sutarties sąlygomis“ ir
savo kompiuterio ekrane paspaudžiate mygtuką „Kitas“, visam galiojimo laikotarpiui jums
suteikiamos išskirtinės teisės į Programinę įrangą.
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14.4. Jeigu JŪS nesutinkate su šios EULA sąlygomis ir nuostatomis, prašome pasirinkti „Aš
nesutinku su licencijos sutarties sąlygomis“ savo kompiuterio ekrane.
15. Vyriausybės naudojimas
15.1. Jeigu Jungtinių Valstijų Vyriausybė ar bet kuri Jungtinių Valstijų Vyriausybės agentūra turi
šios programinės įrangos licenciją, taikomos šios papildomos sąlygos: (1) ribota kompiuterinė
programinė įranga, kaip nurodyta Federalinių įgijimų taisyklių bendrajame duomenų straipsnyje
dėl teisių 52.227-14; ir (2) bet koks Vyriausybės naudojimas, kopijavimas ar atskleidimas yra
ribojamas remiantis paragrafu (c)(1)(ii) iš Techninių duomenų ir kompiuterinės programinės
įrangos straipsnio (Federalinio saugumo duomenų įgijimo taisyklių papildyme) 252.227-7013.
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PRADEDANT DIRBTI
Apie ABBYY eFormFiller programą
ABBYY eFormFiller programa skirta pildyti elektronines formas (tame tarpe ir kelių puslapių
formas), sukurtas ABBYYeFormDesigner Template Designer programa.
Su ABBYY eFormFiller programa galima užpildyti elektroninę formą (*.mxfd arba *.fff formato
bylą), renkant duomenis klaviatūra arba pakrovus duomenis (visus arba dalį) iš *.ffdata formato
bylos. Be to, su ABBYY eFormFiller programa galima saugoti duomenis, įvestus į elektroninę
formą, į *.ffdata formato bylą, bei atspausdinti įvestus duomenis.

Kaip atidaryti formą
Norėdami atidaryti formą:
1. Spragtelėkite įrankių juostos mygtuką Atidaryti formą *.mxfd , arba meniu
Byla komandą Atidaryti formą...
2. Atsidariusiame dialogo lange Atidaryti... pasirinkite formos bylą (*.fff arba
*.mxfd)

Kaip užpildyti formą
Norėdami užpildyti formą:
1. Atidarykite formą (įrankių juostos mygtukas );
2. Užkraukite (jeigu tai būtina) duomenis iš *.ffdata bylos (įrankių juostos mygtukas
Įkelti duomenis
arba meniu Byla punktas Įkelti duomenis ...);
3. Spragtelėkite pele ties neužpildytu lauku ir įveskite duomenis;
4. Kartokite 3-iąjį veiksmą kiekvienam neužpildytam laukui;
5. Patikrinkite duomenis (meniu Forma komanda Tikrinti formą arba įrankių
juostos mygtukas
);
6. Išsaugokite duomenis *.ffdata formato byloje (meniu Byla komanda Saugoti
duomenis arba įrankių juostos mygtukas
) arba atspausdinkite formą (meniu
Byla komanda Spausdinimas... arba įrankių juostos mygtukas ).
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Kaip užkrauti ir saugoti duomenis
Norėdami į formą užkrauti duomenis iš *.ffdata formato bylos:
1. Atidarykite formą;
2. Išsirinkite komandą Įkelti duomenis… (meniu Byla komanda Įkelti duomenis...
arba įrankių juostos mygtukas );
3. Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite duomenų,
kuriuos reikia įkelti į formą, bylą (*.ffdata). Jeigu aktyviajame kataloge nebus
reikiamos MXFD bylos, tai naudotojui bus pasiūlytas dialogas, kuriame galima
pasirinkti reikiamą MXFD bylą.
Norėdami išsaugoti į formą įvestus duomenis *.ffdata formato byloje:
1. Užpildykite formą, patikrinkite duomenis (meniu Forma komanda Tikrinti
formą arba įrankių juostos mygtukas );
2. Spragtelėkite įrankių juostos mygtuką , arba pasirinkite meniu Byla komandą
Saugoti duomenis kaip…;
3. Atsidariusiame dialogo lange Saugomi duomenys nurodykite bylos, kurioje
reikia saugoti įvestus į formą duomenis, vardą ir aplanką, kuriame byla turi būti
saugoma.
Pakeistus duomenis galima saugoti toje pačioje byloje paspaudus įrankių juostos mygtuką
arba pasirinkus meniu Byla komandą Saugoti duomenis.
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Techninė pagalba
Jeigu naudojant ABBYY eFormFiller programą Jums kyla klausimai, Jūs galite naudoti smulkų
programos funkcijų aprašą, esantį programos Žinyne (meniu Žinynas).
Techninę pagalbą galima gauti išsiuntus laišką su klausimu į Techninės pagalbos tarnybą adresu
eff@it.lt. Tai atliekama taip:
1. Atidarykite dialogo langą Apie ABBYY eFormFiller programą (meniu
Žinynas>Apie programą...).
2. Paspauskite mygtuką Apie sistemą...
3. Atsidariusiame dialogo lange ABBYY System Information paspauskite mygtuką
Saugoti kaip... (Save as…), kad diske būtų sukurta ir išsaugota ataskaitos byla su
informacija apie sistemą ir apie ABBYY eFormFiller programos diegimą ir darbą.
4. Bet kurioje Jums patogioje pašto programoje sukurkite naują laišką ir nurodykite
Techninės pagalbos tarnybos adresą.
5. Prie laiško prijunkite ataskaitos bylą.
6. Laiške nurodykite papildomus duomenis:









savo vardą ir pavardę;
telefoną (faksą);
versiją (meniu Žinynas komanda Apie programą..., atsidariusiame
dialogo lange Apie ABBYY eFormFiller programą raskite eilutę
Versija ir nurodykite versijos numerį, įrašytą šioje eilutėje);
bendrą informaciją apie problemą su pilnu pranešimu apie klaidą (jeigu
toks yra);
Jūsų kompiuterio tipą, procesoriaus tipą;
Windows versiją
kitą informaciją, kuri Jums atrodo būtina.

7. Išsiųskite laišką.
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ABBYY EFORMFILLER PROGRAMOS DIEGIMAS IR
ŠALINIMAS
Kad įdiegti ABBYY eFormFiller programą, paleiskite vykdyti setup.exe bylą, esančią programos
diske ir sekite diegimo programos nurodymus.
Kad paleisti ABBYY eFormFiller programą, pasirinkite punktą eFormFiller (meniu
Pradėti>Programos>ABBYY eFormFiller (Start>Programs>ABBYY eFormFiller)).
ABBYY eFormFiller programą galima pašalinti taip: meniu Pradėti>Nuostatos>Valdymo
skydelis>Programų diegimas ir šalinimas (Start>Settings>Control Panel>Add/Remove
Programs).
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ABBYY EFORMFILLER PROGRAMOS SĄSAJA IR
PARINKTYS
Pagrindinis ABBYY eFormFiller programos langas
Iškvietus ABBYY eFormFiller programą, atsidaro pagrindinis programos langas. Lango
antraštėje rodomi formos (*.mxfd) ir duomenų (*.ffdata) bylų pavadinimai.

Meniu eilutė yra programos meniu: Byla, Redagavimas, Rodinys, Forma, Parinktys..., Žinynas.
Įrankių juostoje yra dažniausiai naudojamų standartinių komandų mygtukai.
Lange "Forma" rodoma tuo metu atidaryta forma bei formos puslapių auselės.
Tuo pačiu metu pagrindiniame lange gali būti matoma tik viena forma.
Lange „Formos struktūra“ yra rodoma atidarytos formos struktūra.
Būsenos eilutėje rodoma papildoma informacija apie pasirinktą komandą ir lauko tipą.

Pagrindinio programos lango vaizdas
Pagrindinio programos lango vaizdas redaguojamas dialogo lange Parinktys (meniu Rodinys
komanda Parinktys).
Šiame lange galima pasirinkti:





Sąsajos kalbą.
Iš iškrentančio sąrašo pasirinkite sąsajos kalbą.
Spalvą, kuria bus vaizduojami formos objektai ir fonas.
Sąraše pažymėkite objektą, kuriam norite pakeisti spalvą. Po to spragtelėkite ties lauku
Spalva ir pasirinkite naują pažymėto objekto spalvą.
Lauko rėmelio plotis.
Iš sąrašo pasirinkite laukų rėmelio plotį.

Pasirinkimų išsaugojimui paspauskite Gerai.
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Įrankių juosta
Įrankių juostoje yra standartinių komandų mygtukai, pvz., atidaryti formą, atšaukti, peržiūra.
Įrankių juostoje taip pat yra į formą įvestų duomenų tikrinimo mygtukas bei navigacijos tarp
puslapių mygtukai. Paspaudus mygtuką vykdoma atitinkama komanda.
Įrankių juostos mygtukų sąrašas:
Aprašas

Mygtukas

Atidaryti formą *.mxfd Leidžia atidaryti formą.
Įkelti duomenis

Leidžia į formą įkelti duomenis iš *.ffdata formato bylos.

Saugoti duomenis

Leidžia saugoti į formą įvestus duomenis *.ffdata formato byloje.

Peržiūra

Leidžia peržiūrėti formą prieš spausdinimą.

Spausdinimas

Leidžia atspausdinti formą.
Leidžia pašalinti pažymėtą tekstą ir jį patalpina į Iškarpinę.

Iškirpti
Kopijuoti

Leidžia kopijuoti pažymėtą tekstą į Iškarpinę.

Įklijuoti

Leidžia įterpti tekstą iš Iškarpinės.

Atšaukti

Leidžia atšaukti paskutinį atliktą veiksmą.

Atkurti

Leidžia atkurti paskutinį atšauktą veiksmą Atšaukti.

Sumažinti

Leidžia sumažinti vaizdą ekrane 2 kartus.

Padidinti

Leidžia padidinti vaizdą ekrane 2 kartus.

Mastelis
Tikrinti formą

Leidžia keisti formos vaizdo ekrane dydį.
Leidžia patikrinti, ar forma užpildyta korektiškai.

Į pirmą puslapį

Leidžia pereiti į pirmą puslapį.

Vienu atgal

Leidžia grįžti į antrąjį nuo aktyvaus puslapio puslapį.

Į ankstesnį puslapį

Leidžia grįžti į ankstesnį puslapį.

Į reikiamą
puslapį

Rodo aktyviojo puslapio numerį. Norint greitai pereiti į reikiamą
puslapį, reikia įrašyti puslapio eilės numerį ir paspausti Enter.

Į kitą puslapį

Leidžia pereiti į puslapį, esantį aktyvaus puslapio priekyje.

Vienu pirmyn

Leidžia pereiti į priekį į antrąjį nuo aktyvaus puslapio puslapį.

Į paskutinį puslapį

Leidžia pereiti į paskutinįjį puslapį.

Dokumento struktūra

Leidžia rodyti arba paslėpti dokumento (formos) struktūros langą.

Eksportas į Excel bylą

Leidžia eksportuoti duomenis į Excel formato bylą. Ši funkcija
aktyvi tik tose formose, kuriose aprašytos eksporto instrukcijos.

Perkelti į priekį

Leidžia pažymėtą priedą (puslapį) perkelti į priekį.

Perkelti atgal

Leidžia pažymėtą priedą (puslapį) perkelti atgal.
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Programos parinktys
ABBYY eFormFiller programoje galite pasirinkti spausdinimo režimą, t.y., nurodyti, ką jūs
norite atspausdinti:



Formos šablonas (jeigu reikia atspausdinti tuščią formą ir jį užpildyti ranka).
Formos šablonas ir duomenys (jeigu reikia atspausdinti užpildytą formą).

Be to, Jūs galite įjungti automatinio tikrinimo režimą (ar atsirado nauja eFormFiller programos
versija) ir nustatyti tikrinimo dažnį. Jei vartotojas turi prieigą prie interneto, tai programa
nustatytu metu kreipsis į nurodytą interneto svetainę ir pasiūlys atsisiųsti naują eFormFiller
programos versiją, jei tokia atsirado. Jeigu automatinis tikrinimas išjungtas, tai bus priminta, kad
reikia patikrinti, ar egzistuoja nauja programos versija. Norėdami rankiniu būdu patikrinti, ar
atsirado programos atnaujinimas, pasirinkite meniu Žinynas komandą Atnaujinimų
patikrinimas....
Taip pat galite nustatyti, ar, atliekant pildomos formos struktūros pakeitimus (formos priedų
įterpimas ar šalinimas), turi būti automatiškai rodomas formos struktūros langas.
Norėdami nustatyti visas minėtas programos parinktis, atidarykite dialogo langą Parinktys
(meniu Parinktys...).
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ELEKTRONINĖ FORMA
Elektroninė forma - tai elektroninis dokumentas, sudarytas iš vieno arba kelių puslapių, kurį
reikia užpildyti naudojant klaviatūrą arba į kurį reikia užkrauti duomenis iš specialaus formato
bylų.
Elektroninės formos puslapiuose yra laukai, į kuriuos reikia įvesti duomenis. Egzistuoja šių tipų
laukai:






Tekstas
Data
Skaičius
Žyma
Žymų grupė

Elektroninėje formoje gali būti nurodyti įvedamų duomenų apribojimai, kuriuos vėliau galima
patikrinti pildant formą.

Priedų įterpimas ir šalinimas
Pildant formą, galima įterpti priedą (priedus) arba sukurti priedo kopiją (dubliuoti priedą), taip
pat galima pašalinti formos priedus. Įterpiamų priedų skaičių riboja formos savybės. Įterpus
priedą ar jo kopiją, naujai įterpto priedo ar jo kopijos pavadinime, kuris matomas puslapio
skirtuke, programa skliausteliuose įrašo to priedo eilės numerį.
Norėdami įterpti formos priedą ar papildomą lapą:
1. Pažymėkite pirmą (pagrindinį) formos puslapį formos struktūros lange arba
spragtelėkite ties formos pagrindinio puslapio skirtuku.
2. Pasirinkite komandą meniu Forma komandą Priedas > Įterpti priedą.
3. Atsidariusiame dialogo lange Įterpti puslapį pasirinkite priedo , kurį norite įterpti,
pavadinimą ir paspauskite mygtuką Įterpti. Galimybė įterpti puslapį (mygtuko
Įterpti aktyvumas) priklauso nuo galimo puslapių skaičiaus, kurį riboja formos
savybės.
Norėdami sukurti jau esančio formos priedo neužpildytą kopiją:
1. Pažymėkite formos struktūros lange arba spragtelėkite ties priedo (puslapio), kurio
neužpildytą kopiją norite sukurti, skirtuku.
2. Pasirinkite meniu Forma komandą Priedas >Dubliuoti.
Norėdami pašalinti pažymėtą priedą (puslapį), pasirinkite meniu Forma komandą
Priedas>Šalinti. Jei šalinamas puslapis yra susietas su kitu puslapiu ar priedu, šalinant nurodytą
puslapį gali būti pašalinti visi susiję puslapiai.
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Puslapių eilės tvarkos keitimas
ABBYY eFormFiller 2.5 programoje yra numatyta galimybė keisti priedų ar puslapių eilės tvarką
pažymėtos formos arba priedo ribose.
Norėdami pakeisti priedų (puslapių) eilės tvarką formos arba priedo ribose:
1. Pagrindiniame lange arba formos struktūros lange pasirinkite priedą (puslapį), kurio
eilės tvarką norite pakeisti;
2. Pakeisti pasirinkto priedo (puslapio) tvarką galima 3 būdais:




pasirinkite komandą Perkelti į priekį arba Perkelti atgal (meniu Forma
komanda Priedas> Perkelti į priekį / Perkelti atgal);
paspauskite dešinį pelės mygtuką ir iš lokaliojo meniu pasirinkite komandą
Perkelti į priekį arba Perkelti atgal;
įrankių juostoje spauskite mygtuką Perkelti į priekį

arba Perkelti atgal

.

Formos laukai
Formos laukų tipai:






Tekstas
Data
Skaičius
Žyma
Žymų grupė

Tekstas - laukas, į kurį, pildant elektroninę formą, įrašomas tekstas.
Data - laukas, į kurį, pildant elektroninę formą, įrašoma data.
Skaičius - laukas, į kurį, pildant elektroninę formą, įrašomi skaičiai.
Žyma - laukas, į kurį, pildant elektroninę formą, įrašoma žyma (varnelė, kryžius, užtušuojama ir
pan.).
Žymų grupė - laukas, jungiantis kelis, vienas šalia kito esančius laukus Žyma, iš kurių, pildant
elektroninę formą, reikia užpildyti tik vieną (arba nei vieno, jeigu lauką nėra būtina užpildyti).

Formos savybės
Formos savybės nurodo formos aprašą, autorių, formos bylos vardą, statusą, paskelbimo datą
(jeigu forma buvo paskelbta), informaciją apie formos struktūrą, formos priedų (puslapių) tipus ir
mažiausią ir didžiausią jų galimą kiekį.
Peržiūrėti formos savybes bei struktūrą galima dialogo lange Formos savybės (meniu Forma
komanda Formos savybės).
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FORMOS PILDYMAS
Atidarius formą galima pradėti ją pildyti. Pildant formą būtina:




įvesti duomenis į formos laukus;
patikrinti duomenis;
išsaugoti duomenis.

Duomenis galima įvesti klaviatūra arba užkrauti iš *.ffdata formato bylos. Pildant formą gali
prireikti įterpti arba pašalinti puslapį arba pakeisti puslapių eilės tvarką.
Užpildžius formą įvesti duomenys tikrinami, ar jie atitinka formoje nurodytus apribojimus.
Norėdami patikrinti duomenis, paspauskite įrankių juostos mygtuką
arba pasirinkite meniu
Forma komandą Tikrinti formą.
Užpildžius formą ir patikrinus duomenis, programoje yra numatyta galimybė į formą įvestus
duomenis išsaugoti *.ffdata formato byloje.

Duomenų įvedimas
Duomenų įvedimas rankiniu būdu
Norėdami į formos laukus įvesti duomenis rankiniu būdu:
1. Spragtelėkite pele ties lauku, kurį reikia užpildyti;
2. Įveskite duomenis.
Norėdami išvalyti formos laukus:
1. Pažymėkite reikiamus laukus;
2. Pasirinkite komandą meniu Redagavimas komandą Išvalyti arba paspauskite
atitinkamą lokaliojo meniu komandą).

Duomenų importavimas iš bylos
Formą galima užpildyti automatiškai, importuojant duomenis iš FormFiller Data (*.ffdata) bylos.
Į formą galima importuoti atitinkančią formą *.ffdata formato bylą. Ši byla turi nuorodą į unikalų
formos identifikatorių. *.ffdata byla gaunama saugant formos duomenis arba ją galima sukurti
kitu būdu, griežtai laikantis *.ffdata formato bylų specifikacijos ir formos aprašo reikalavimų.
Norėdami importuoti duomenis iš duomenų bylos:
1. Pasirinkite meniu Byla komandą Įkelti duomenis... ;
2. Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite duomenų, kuriuos reikia
importuoti į formą, bylą (*.ffdata).

Visų formos laukų išvalymas
Norint išvalyti visus formos laukus, pasirinkite meniu Byla komandą Išvalyti formą....
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Tikrinimas
Tikrinama:



ar užpildyti būtini formos laukai;
ar įvesti duomenys atitinka formoje nurodytus apribojimus.

Neužpildyti, bet būtinai turintys būti užpildyti, laukai apvesti mėlyna spalva.
Norėdami gauti ataskaitą apie visus duomenis, kurie neatitinka apribojimų, pasirinkite komandą
meniu Forma komandą Tikrinti formą... arba įrankių juostos mygtuką .
Pastaba. Duomenys automatiškai tikrinami saugant formą, uždarant formą, peržiūrint
formą prieš spausdinimą, spausdinant formą.
Jeigu tikrinant formą klaidų nerasta, tai ekrane atsiranda pranešimas, kad tikrinimas sėkmingas.
Jeigu tikrinant formą aptikta, kad įvesti duomenys neatitinka formoje nurodytų apribojimų, tai po
tikrinimo pagrindinio lango apačioje rodomas klaidų sąrašas, kuriame išvardinti visi
nekorektiškai užpildyti laukai su komentarais. Prieš klaidos tekstą yra rodomas žodis „KLAIDA“
arba „PERSPĖJIMAS“. Peržiūroje prieš spausdinimą ir atspausdintoje formoje skersai puslapio
bus užrašas „FORMOJE YRA KLAIDŲ!“.
Pažymėjus sąrašo eilutę, formoje raudona spalva pažymimas atitinkamas laukas su nekorektiškai
įvestais duomenimis.

Duomenų įkėlimas ir saugojimas
ABBYY eFormFiller programoje numatyta galimybė automatiškai užpildyti formą, užkrovus
duomenis iš eFormFiler Data (*.ffdata) formato bylos. Taip galima į formą įvestus duomenis
galima saugoti duomenų byloje (*.ffdata).
Norėdami į formą įkelti duomenis iš *.ffdata formato bylos:
1. Atidarykite formą (įrankių juostos mygtukas );
2. Spragtelėkite įrankių juostos mygtuką
arba pasirinkite meniu Byla komandą
Įkelti duomenis…;
3. Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite duomenų,
kuriuos reikia įkelti į formą, bylą (*.ffdata). Šiai formai tinkanti *.mxfd formato
byla bus ieškoma aktyviame kataloge, jeigu ji nebus rasta, atsidarys dialogas,
kuriame galima išsirinkti reikiamą *.mxfd formato bylą.
Norėdami išsaugoti įvestus į formą duomenis *.ffdata formato byloje:
1. Užpildykite formą, patikrinkite duomenis;
2. Spragtelėkite įrankių juostos mygtuką
arba pasirinkite meniu Byla komandą
Saugoti duomenis kaip…;
3. Atsidariusiame dialogo lange Saugomi duomenys nurodykite bylos, kurioje
reikia saugoti įvestus duomenis, vardą ir aplanką, kuriame byla turi būti saugoma.
Pakeistus duomenis galima saugoti toje pačioje byloje pasirinkus įrankių juostos mygtuką
arba pasirinkus meniu Byla komandą Saugoti duomenis.

,
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Bylų apjungimas
ABBYY eFormFiller 2.5 programoje galima apjungti kelias eFormFiller Data (*.ffdata) bylas į
vieną bylą.
Bylų apjungimas vykdomas tokiu būdu:
1. Atidarykite formą (įrankių juostos mygtukas );
2. Spragtelėkite įrankių juostos mygtuką , arba pasirinkite meniu Byla komandą
Įkelti duomenis…;
3. Atsidariusiame dialogo lange Kraunami duomenys nurodykite pagrindinę
duomenų bylą (*.ffdata), t. y. tokią bylą, prie kurios bus prijungiamos kitos bylos.
4. Pasirinkite meniu Byla komandą Apjungimo byla.... Atsidariusiame dialogo
lange pasirinkite *.ffdata formato bylą, kurią norite prijungti.
Pastaba. Apjungimo vykdymo metu vartotojui suformuojamas pranešimas ar
norima išsaugoti apjungimo vykdymo rezultatų bylą (*_Import_log.txt), kuriame
yra fiksuojamos apjungimo klaidos pagal formos struktūros taisykles. Bylos
saugojimas vykdomas tame pačiame vartotojo kompiuterio aplanke, kur yra
išsaugota duomenų byla (*.ffdata).
5. 4 veiksmą kartokite tiek kartų, kiek bylų norite prijungti.
Pastaba. Jungiant bylas tikrinama, ar prijungiamos bylos atitinka atidarytos formos
struktūrą. Bylų jungimas nutrūksta, jei byla neatitinka formos struktūros.
Jungiant hierarchines formas kiekvienai grupei, kuri įeina į dokumento struktūrą pirmame
hierarchijos lygyje, yra tikrinamas leistinas puslapių kiekis. Į grupę „Visa forma“ yra pridedami
tie priedai, kurių kiekis neviršijo maksimalaus leistino puslapių kiekio. Jeigu priedas negali būti
pridėtas, tuomet visos jo dukterinės formos (ir jų puslapiai) nėra pridedamos į apjungiamą bylą.

Duomenų perdavimas
ABBYY eFormFiller 2.5 programoje numatyta galimybė patvirtinti ir perduoti formos duomenis
specialaus eksporto komponentei, jeigu ji įdiegta kompiuteryje.
Norėdami perduoti formos duomenis specialaus eksporto komponentei:
1. Užpildykite formą ir patikrinkite duomenis.
2. Pasirinkite meniu Byla komandą Patvirtinti duomenis.
Pastaba.
1. Komanda Patvirtinti duomenis galima tik tuo atveju, jeigu kompiuteryje yra įdiegta
specialaus eksporto komponentė.
2. Komandos Patvirtinti duomenis aprašą pateikia specialaus eksporto komponentės
tiekėjas.
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Duomenų eksportas į Excel bylą
ABBYY eFormFiller 2.5 programoje numatyta galimybė eksportuoti formos duomenis į Excel
bylą.
Eksportuoti duomenis į Excel bylą galima dviem būdais:
1. Paspausti įrankių juostos mygtuką „Duomenis eksportuoja į Excel bylą“
2. Pasirinkti meniu Byla komandą Eksportas į Excel....

.

Pastaba. Meniu punktas Eksportas į Excel bei mygtukas Duomenis eksportuoja į Excel
bylą
yra prieinami tik tuo atveju, jeigu formoje yra aprašytos eksporto instrukcijos.

21

VMI Elektroninio deklaravimo sistemos plėtros projektas
Programinės įrangos ABBYY eFormFiller 2.5 vartotojų vadovas

FORMOS SPAUSDINIMAS
ABBYY eFormFiller programoje yra galimybė spausdinti užpildytą arba tuščią formą. Taip pat
Jūs galite nustatyti ar spausdinti formos foną. Formos fonas reikalingas jei spausdinate tuščią
formos šabloną. Spausdinant užpildytą formą, formos fonas yra nebūtinas.
Norėdami pasirinkti spausdinimo režimą:
1. Pasirinkite meniu Parinktys.
2. Atsidariusiame dialogo lange Parinktys nurodykite spausdinimo režimą.
Norėdami atspausdinti aktyviąją formą:
1. Pasirinkite meniu Byla komandą Spausdinimas...;
2. Atsidariusiame dialogo lange Spausdinimas nurodykite spausdinimo parinktis.
Jeigu užpildytoje formoje yra klaidų, tai peržiūroje prieš tos formos spausdinimą ir spausdinant
formą skersai formos bus užrašas „FORMOJE YRA KLAIDŲ!“
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ABBYY EFORMFILLER PROGRAMOS ATNAUJINIMAS
ABBYY eFormFiller programoje yra galimybė kas tam tikrą laikotarpį tikrinti galimus
programos atnaujinimus. Programa periodiškai kreipiasi į gamintojo tinklalapį ir siūlo vartotojui
parsisiųsti naują eFormFiller versiją, jeigu tokia pasirodė.
Yra du programos atnaujinimų tikrinimo būdai: automatinis ir rankinis.
Automatinis atnaujinimų tikrinimas gali būti įjungiamas ir išjungiamas naudojantis meniu punkto
Parinktys auselę Atnaujinimas. Automatinio tikrinimo dažnumas yra nurodomas toje pačioje
auselėje (grupė Atnaujinimo režimas). Jeigu automatinis atnaujinimų tikrinimas yra išjungtas,
vartotojui bus rodomi priminimai apie naujų programos versijų patikrinimo būtinumą (rankiniu
būdu).
Rankinį atnaujinimų patikrinimą galima atlikti pasirinkus meniu Žinynas komandą Atnaujinimų
patikrinimas....
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PRIEDAS
Pagrindinio programos lango meniu
Meniu "Byla"
Meniu punktas

Aprašas

Atidaryti formą....

Leidžia atidaryti formą.

Apjungimo byla...

Leidžia sujungti kelias duomenų bylas.

Uždaryti

Leidžia uždaryti formą.

Įkelti duomenis...

Leidžia įkelti duomenis

Saugoti duomenis

Leidžia išsaugoti duomenis *.ffdata formato byloje.

Saugoti duomenis kaip...

Leidžia išsaugoti duomenis *.ffdata formato byloje kitu vardu.

Patvirtinti duomenis

Leidžia patvirtinti ir perduoti duomenis specialaus eksporto
komponentei.

Išvalyti formą...

Leidžia išvalyti visų formos laukų įvestas reikšmes.

Saugoti kaip vaizdą...

Leidžia saugoti formos puslapių vaizdus grafinėse bylose.

Eksportas į Excel...

Leidžia eksportuoti duomenis į Excel bylą.

Spausdinimo
nustatymas...

Atidaro dialogo langą Spausdinimo nustatymas (Print Setup).

Peržiūra

Leidžia peržiūrėti formą prieš spausdinimą.

Spausdinimas...

Atidaro dialogo langą Spausdinimas (Print).

Išėjimas

Leidžia uždaryti ABBYY eFormFiller programą.

Meniu "Redagavimas"
Meniu punktas Aprašas
Atšaukti

Leidžia atšaukti paskutinės atliktos komandos veiksmą.

Atkurti

Leidžia atšaukti paskutinės atliktos komandos Atšaukti veiksmą.

Iškirpti

Leidžia pašalinti pažymėtą lauką (arba tekstą) ir perkelia jį į Iškarpinę.

Kopijuoti

Leidžia nukopijuoti pažymėtą lauką (arba tekstą) ir perkelia jį į Iškarpinę.

Įterpti

Leidžia įterpti lauką (arba tekstą) iš Iškarpinės.

Pažymėti viską

Leidžia pažymėti visus formos laukus ir duomenis arba lauko tekstą.

Šalinti

Leidžia pašalinti pažymėtus laukus.

Ieškoti

Atidaro dialogo langą Ieškoti reikšmių paieškai formos duomenų laukuose.

Išvalyti

Leidžia išvalyti duomenis iš pažymėtų formos laukų.

Pereiti prie
lauko...

Atidaro dialogo langą Pereiti prie lauko, kuriame galima pasirinkti ieškomo
lauko pavadinimą.
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Meniu "Rodinys"
Meniu punktas

Aprašas

Įrankių juosta

Leidžia rodyti arba paslėpti įrankių juostą.

Būsenos eilutė

Leidžia rodyti arba paslėpti būsenos eilutę.

Formos struktūra

Leidžia rodyti arba paslėpti formos struktūros langą.

Mastelis
200%

Leidžia langui Forma nustatyti 200% mastelį.

150%

Leidžia langui Forma nustatyti 150% mastelį.

100%

Leidžia langui Forma nustatyti 100% mastelį.

75%

Leidžia langui Forma nustatyti 75% mastelį.

50%

Leidžia langui Forma nustatyti 50% mastelį.

Priderinti pagal
plotį

Leidžia langui Forma nustatyti tokį mastelį, kad ekrane matytųsi visas
formos vaizdo plotis.

Priderinti pagal
aukštį

Leidžia langui Forma nustatyti tokį mastelį, kad ekrane matytųsi visas
formos vaizdo aukštis.

Visas puslapis

Leidžia langui Forma nustatyti tokį mastelį, kad ekrane matytųsi visa
forma.

Sumažinti

Leidžia sumažinti puslapio vaizdą ekrane 2 kartus.

Padidinti

Leidžia padidinti puslapio vaizdą ekrane 2 kartus.

Parinktys

Leidžia atidaryti dialogo langą Parinktys, kuriame galima pakeisti
pagrindinio programos lango vaizdą.
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Meniu "Forma"
Aprašas

Meniu punktas
Priedas
Įterpti Priedą...

Leidžia formoje įterpti priedą.

Dubliuoti

Leidžia formoje įterpti priedą, tokį pat, kaip pažymėtas.

Šalinti

Leidžia pašalinti formos priedą.

Perkelti į priekį

Leidžia perkelti pažymėtą priedą į priekį.

Perkelti atgal

Leidžia perkelti pažymėtą priedą į atgal.

Formos savybės...

Leidžia atidaryti dialogo langą Formos savybės.

Tikrinti formą

Leidžia patikrinti įvestus duomenis pagal nurodytus apribojimus.

Pereiti į...
Pirmą puslapį

Leidžia pereiti į pirmą puslapį.

Ankstesnį puslapį

Leidžia pereiti į ankstesnį puslapį.

Kitą puslapį

Leidžia pereiti į kitą puslapį.

Paskutinį puslapį

Leidžia pereiti į paskutinį puslapį.

Pasirinktą puslapį

Leidžia pereiti į pasirinktą puslapį.

Pereiti vienu pirmyn Leidžia pereiti vienu puslapiu pirmyn.
Pereiti vienu atgal

Leidžia pereiti vienu puslapiu atgal.

Meniu "Parinktys"
Meniu
punktas

Aprašas

Parinktys...

Atidaro dialogo langą Parinktys, kuriame galima keisti spausdinimo, struktūros,
programos atnaujinimų nustatymus.

Meniu "Žinynas"
Meniu punktas

Aprašas

Žinynas

Atidaro žinyno bylą.

Techninė pagalba Atidaro žinyno bylos puslapį Techninė pagalba.
Atnaujinimų
patikrinimas...

Leidžia patikrinti ABBYY eFormFiller programos versijos atnaujinimus.

Apie programą...

Trumpa informacija apie ABBYY eFormFiller programą.

Lokalusis įrankių juostos meniu
Meniu punktas Aprašas
Įrankių juosta

Leidžia rodyti arba paslėpti įrankių juostą.

Parinktys

Atidaro dialogo langą Parinktys, kuriame galima keisti pagrindinio programos
lango vaizdą.
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Dialogai
Dialogas "Formos savybės"
Savybė

Aprašas

Auselė Bendri
Formos aprašas

Nurodomas formos pavadinimas.

Autorius

Nurodomas formos autorius.

Bylos vardas

Nurodomas formos bylos vardas ir kelias iki jos.

Statusas

Nurodomas formos statusas (Paskelbta).

Paskelbimo data

Nurodoma formos paskelbimo data.

Identifikatorius

Nurodomas formos identifikatorius.

Auselė Formos
struktūra

Rodomas formos struktūros medis.

Auselė Puslapiai
Lentelė Puslapių
tipai
Vardas

Nurodomas puslapio tipo pavadinimas.

Mažiausias kiekis Nurodoma, kiek mažiausia formoje gali būti puslapių su tokiu pačiu vardu.
Didžiausias
kiekis

Nurodoma, kiek daugiausia formoje gali būti puslapių su tokiu pačiu vardu.

Kelias

Nurodomas kelias prie pradinės vaizdo bylos, kurios pagrindu sukurtas
puslapis,.
Pastaba. Jeigu vaizdo byla bus perkelta, tai naujas kelias prie bylos
savybėse nesimatys.

Dialogas "Parinktys" (meniu "Rodinys")
Parinktis

Aprašas

Grupė Bendros parinktys
Sąsajos kalba

Leidžia pasirinkti programos sąsajos kalbą.

Grupė Objektai
Objektas

Leidžia pasirinkti objektą, kurio spalvą reikia redaguoti.

Spalva

Leidžia keisti pasirinkto objekto spalvą.

Lauko rėmelio storis

Leidžia keisti formos lauko rėmelio storį.
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Dialogas "Parinktys" (meniu "Parinktys...")
Savybė

Aprašas

Auselė Spausdinimas
Grupė Spausdinimo režimas
Formos šablonas ir
duomenys

Leidžia atspausdinti formos šabloną su įvestais duomenimis.

Formos šablonas

Leidžia atspausdinti tuščią formos šabloną.

Nespausdinti formos fono

Leidžia pašalinti formos foną spausdinimo metu.

Auselė Atnaujinimas
Grupė Atnaujinimo režimas
Automatinis atnaujinimo
tikrinimas

Leidžia nurodyti, kad reikia automatiškai tikrinanti programos
atnaujinimus.

Grupė Atnaujinimo dažnis

Leidžia nurodyti, kas kiek dienų reikia tikrinti versijos atnaujinimą.

Grupė Atnaujinimų
patikrinimo datos
Paskutinio atnaujinimo
patikrinimo

Nurodoma paskutinio programos atnaujinimo patikrinimo data.

Sekančio atnaujinimo
patikrinimo

Nurodoma sekančio programos atnaujinimo patikrinimo data.

Auselė Formos struktūra
Grupė Formos struktūros
režimas

Leidžia pasirinkti, ar rodyti formos struktūrą po pasikeitimo
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