Systém

- cizojazyčná verze

Systém FIS3000 je od října 2008 schopen komunikovat kromě češtiny i v dalších jazycích :
• Anglicky
• Německy
• Slovensky
Změna jazyka se provádí ve 2 úrovních :

1. MENU (Nabídky a podnabídky na horní liště)

Zde není třeba nic nastavovat, stačí pouze kliknou na ikonku vlaječky na panelu ikon pod
hlavní nabídkou. Prostá výměna vlaječky z české na jinou zabezpečí okamžité překreslení
nabídky ve zvoleném jazyce. Opětovným kliknutím na vlaječku a její změnou na českou se tak
jednoduše vrátíte k výchozí - české verzi.
Pozn. Překlad menu je nastaven přímo v programu a nelze jej uživatelsky měnit.

2. FORMULÁŘE (nadpisy polí, tlačítek apod.)
Kroky pro nastavení :

1. Přihlaste se do programu s heslem SPRÁVCE.
2. Pomocí nabídky Program, Možnosti nastavení – parametry vyvolejte formulář pro
nastavení programu. Zde klikněte na horní záložku „Ostatní“ a na ní myší zaškrtněte
pole POUŽÍVAT VÍCEJAZYČNOU VERZI.
3. Program ukončete a spusťte znovu (restartujte).
4. Po rozjetí vyvolejte na obrazovku postupně ty formuláře, které budete chtít používat
v cizím jazyce (stačí pár hlavních, slovník se neustále doplňuje). Nyní máte naplněno
alespoň několik řádků pro překlad.
5. Postupujte podle kroku č. 1 s tím, že nyní již nic neměníte, ale můžete kliknout na
tlačítko „EDITOVAT PŘEKLADOVÝ SLOVNÍK“. Tím vyvoláte formulář, na kterém je vždy
sloupec s českými výrazy (vlevo) a vpravo je sloupec s výrazy pro zvolený jazyk. Tento
jazyk zadáte na tomto formuláři nebo si jej program přebere podle aktuální vlaječky
v hlavní nabídce. Na tomto formuláři je rovněž možnost ARCHIVOVAT SLOVNÍK, což
důrazně doporučujeme vždy alespoň po větších změnách.
6. Postupně vyplňte požadovaná pole překladu. Není nutné překládat vše, stačí jen to
hlavní. Do slovníku se lze kdykoliv vrátit a postupně doplňovat nebo měnit. Aby se
požadovaný výraz dostal do tohoto seznamu, musí být před tím vyvolán příslušný
formulář na obrazovku. Tím se do seznamu pro překlad přidají nová česká slovíčka.
7. Pokud máte dosud nastavenou „češtinu“, změňte jazyk. Nyní se již budou zobrazovat
„upravené“ formuláře s přeloženými texty.

Trvalá změna jazyka :
Program běžně najíždí v českém jazyce. Aby se nemusel vždy měnit komunikační jazyk, lze
v programu nastavit „výchozí cizí jazyk“ a to pro každé přihlašovací heslo jiný. Z toho vyplývá,
že v rámci počítačové sítě může mít program spuštěn několik uživatelů současně a přitom
v jiném jazyce.
Nastavení jazyka pro jednotlivé uživatele :
1. Přihlaste se do programu s heslem SPRÁVCE.
2. Pomocí nabídky Program, Hesla a přístupy, Vstupní hesla vyvolejte formulář pro
nastavení přihlašovacích hesel pro jednotlivé uživatele.
3. Přidejte nového uživatele nebo klikněte na „změnit“ u existujícího (lze i u správce
zejména pro případ, že s programem pracuje jen osoba bez znalosti češtiny). Nastavte
volbu JAZYKOVÁ VERZE na požadovaný jazyk a uložte.
4. Restartujte program a přihlaste heslem se změněným jazykem.
Vlastní překladový slovník je uložen v hlavním adresáři programu a soubor se jmenuje se SLOVNIK.DBF

