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ВСТУП
В даній книзі розглядається структура 
головного меню програмних продуктів 
MASTER, його складові частини та 
функціональність. Основна увага 
приділяється детальному опису 
інтерфейсу, його кнопкам та технологіям їх 
використання. При вивченні програмних 
продуктів MASTER саме з матеріалом 
цієї книги рекомендується ознайомитися 
насамперед. 
Кожен розділ книги розкриває 
функціональність інтерфейсу програмних 
продуктів. В кожному з програмних 
продуктів MASTER реалізовано інтерфейс, 
який стандартизовано. Тобто елементи 
інтерфейсу (пошук, функції для роботи з 
таблицями, види кнопок та їх призначення, 
гарячі комбінації клавіш тощо) єдині 
для будь-якого пункту меню. Крім того, 
елементи інтерфейсу однакові відносно 
будь-якого програмного продукту MASTER, 
вони однакові для всієї лінійки програмних 
продуктів MASTER.
Переважна більшість елементів інтерфейсу 
мають асоціативно зрозумілі іконки та 
оснащені спливаючими підказками. 
Додаткову інформацію користувач може 
завжди отримати за допомогою кнопки F1, 
яка відкриває вікно з робочими інструкціями. 
Інструкції завжди відображаються стосовно 
тієї ділянки обліку і пункту меню, з яким 
працює в даний момент користувач.
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Повернутися до змісту

ТЕРМІНОЛОГІЯ 

ЕЛЕМЕНТИ ГОЛОВНОГО МЕНЮ

ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ РОБОТИ

Надалі в тексті буде використовуватися наступна термінологія:
Модуль – сукупність функціональних можливостей програмного продукту, що реалізують автоматизацію 

однієї із областей обліку, до якої користувач має доступ через іменований пункт Панелі модулів – див. Мал. 1, 
де під номером 1 показано Панель модулів і вибрано модуль Продажі.

Розділ – набір пунктів меню, що логічно об’єднані за функціональністю в групу, яка має назву і розміщена 
на Робочому столі. На Мал. 1 під номером 3 позначено розділ Довідники.

Пункт меню – елемент інтерфейсу програмного продукту, що надає доступ до роботи з даними бухгалтерського 
обліку чи параметрами налаштування програмного продукту. Пункти меню завжди розташовані на Робочому 
столі (на Мал. 1 позначений номером 2), де вони організовані в розділи (на Мал. 1 позначені номером 4).

Головне меню – це основне вікно, яке користувач бачить після запуску та успішного 
входу в програмні продукти MASTER. Головне меню є відправною точкою для роботи 
в програмному продукті з різноманітними реєстрами, довідковою інформацією тощо.

Для виконання тих чи інших дій в програмному продукті користувач має запустити програмний продукт та 
увійти в Головне меню, потім вибрати потрібний модуль, після чого на його робочому столі вибрати потрібний 
пункт меню. Наприклад, вибрати в Головному меню модуль Продажі та пункт меню Договори, для додавання 
нового договору, чи Документи продажів відповідно для їх опрацювання. 

Загальні налаштування також виконуються в головному меню. 
Головне меню містить всі необхідні елементи для зручної роботи з програмним продуктом – зручний та 

швидкий пошук потрібного пункту меню, засоби швидкого виклику пунктів меню, різноманітні налаштування, 
контекстна допомога тощо.

На Мал. 1 показано головне меню програмного продукту MASTER і його складові частини.
Панель модулів (Мал. 1, номер 1)
Панель модулів, містить список модулів, які доступні поточному користувачу, відповідно до його прав та 

повноважень в програмному продукту.

ГОЛОВНЕ МЕНЮ
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Для отримання доступу до функціональності потрібного модуля, користувачу достатньо знайти його на 
Панелі модулів та вибрати. Після виконання вказаних дій на робочому столі будуть доступні всі відповідні 
розділи та пункти меню, що належать вибраному модулю. 

Робочий стіл (Мал. 1, номер 2)
Робочий стіл служить для забезпечення доступу до пунктів меню. На робочому столі відображаються 

всі розділи та пункти меню відповідного модулю. На Мал. 1 показано вид Робочого стола модуля Продажі. 
Розділ (Мал. 1, номер 3)
Розділ – набір пунктів меню, що логічно об’єднані за функціональністю в групу, яка має назву і розміщена 

на Робочому столі. На Мал. 1 під номером 3 позначено розділ Довідники.
Пункт меню (Мал. 1, номер 4)
Пункт меню – елемент інтерфейсу програмного продукту, що надає доступ до роботи з даними 

бухгалтерського обліку чи параметрами налаштування програмного продукту. Пункти меню завжди 
розташовані на Робочому столі (на Мал. 1 позначений номером 2), де вони організовані в розділи (на Мал. 1 
позначені номером 4).

Налаштування видимості функцій (Мал. 1, номер 5)
За допомогою кнопки Налаштування видимості функцій       (Мал. 1, номер 5) користувач самостійно 

може налаштувати собі відображення переліку тих пунктів меню, які він використовує при роботі з певним 
модулем та приховати зайві пункти меню (див. Мал. 2). 

За допомогою кнопок Зберегти зміни      та Скасувати     , виконуються дії збереження та скасування 
виконаних налаштувань відповідно. Для повернення первинних налаштувань слід скористатися кнопкою 
Відновити за замовчуванням       . Кнопки                 доступні лише у режимі налаштування видимості функцій. 

Пошук (Мал. 1, номер 6)
Кнопка пошуку реалізує можливість швидкого контекстного пошуку потрібних пунктів меню, дозволяє 

користувачу шукати пункти меню по масці, тобто вводячи тільки фрагменти, які зустрічаються у назві пункту 
меню. Наприклад, є потреба в пошуку пунктів меню, які в назві містять «реєс» та «накла». На Мал. 3 показано 
введену маску та результат такого пошуку.

98
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4

Мал. 1
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Пошук виконується після введення маски пошуку в полі Шукати… та натискання кнопки Enter на клавіатурі 
або кнопки Шукати        . Результат пошуку відображається на Робочому столі (див. Мал. 3). 

Знайдені пункти меню можливо відкрити або додати на панель Обране.
Панель Обране (Мал. 1, номер 7)
Панель Обране призначена для розміщення на неї пунктів меню, що використовуються найчастіше для 

зручного та швидкого доступу до відповідної функціональності програмного продукту. Наприклад, якщо 
користувач дуже часто відкриває реєстр документів продажів, то розміщення його кнопки на панель Обране для 
швидкого відкриття допоможе користувачу заощадити час та зробити відкриття цього реєстру більш зручним.

Мал. 3

Мал. 4

Є декілька способів розміщення пункту на панелі Обране:
• за допомогою кнопки Додати, яка розміщена на панелі Обране (див. Мал. 4);
• за допомогою пункту Додати в обране (див. Мал. 4) контекстного меню, яке доступне для будь-якого 

пункту меню (контекстне меню викликається після натискання правої кнопки миші на пункті меню). 
Видалення пунктів меню зі списку обраних виконується за допомогою пункту Налаштування панелі 

інструментів контекстного меню, яке доступне для панелі Обране. Послідовність виконання такої операції 
показана на Мал. 5.
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Мал. 5

Панель інструментів (Мал. 1, номер 8)
На ній розміщуються кнопки, за допомогою яких здійснюється початкове налаштування параметрів 

обліку, відкриття додаткового вікна, отримання довідки по програмного продукту та зміна налаштувань 
для поточного користувача. 

Кнопка Налаштування параметрів обліку (див. Мал. 1), що розміщена на панелі інструментів головного 
меню відкриває екранну форму, зразок якої показано на Мал. 6. Ця екранна форма, як правило, 
використовується для налаштування параметрів обліку власної організації на початку використання 
програмного продукту після його встановлення.

Кнопка Нове вікно (див. Мал. 1) дозволяє користувачу відкрити додаткове вікно програмного продукту 
для паралельної роботи.

Кнопка Довідка описана нижче в окремому підрозділі.
Кнопка налаштування для поточного користувача містить найменування цього користувача. На 

Мал. 1 – це Бухгалтер, а на Мал. 7 – Працівник складу. Ця кнопка дозволяє (див. Мал. 7):
• Змінити об’єкт обліку – дозволяє користувачам, які ведуть облік декількох підприємств в одному 

програмному продукті, переходити від одного підприємства до іншого без перезавантаження 
програмного продукту.

• Змінити мову – дозволяє змінити мову відображення даних та інтерфейсу.
• Змінити свій пароль – дозволяє користувачеві при необхідності самостійно змінити пароль входу 

в програмний продукт. 
• Змінити користувача – дозволяє змінити користувача, який працює в програмному продукті.
• Змінити групу – дозволяє користувачеві вибрати роль (іншу групу), з правами якої він хоче 

працювати. Якщо користувач включений в одну роль (групу), то дана кнопка відсутня.
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Мал. 6

• Делегувати права – дозволяє користувачеві делегувати свої права, переглянути делеговані права 
та вибрати делеговані йому права інших користувачів, яких він може заміщати при виконанні 
функціональних обов’язків. Для прикладу, на Мал. 7 показано ситуацію, коли користувач Працівник 
складу, зареєструвавшись в програмному продукті MASTER, може використати права користувача 
Головний бухгалтер. Це можливо лише у тому випадку, якщо Головний бухгалтер заздалегідь делегував 
Працівникові складу свої права, скориставшись пунктом Делегувати права.

Мал. 7
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Іконка Значення

Статус додатку – обробка даних на сервері.

Статус додатку – передача даних з сервера на клієнт.

Статус додатку – обробка даних на клієнті.

Статус додатку – передача даних з клієнта на сервер.

Статус додатку - виконується перевірка орфографії на клієнті засобами Microsoft
Word.

Статус додатку - відключено від сервера.

Статус додатку - введення/очікування на клієнті.

Заголовок (Мал. 1, номер 9)
У верхній частині головного меню розміщений рядок заголовку, який містить власне заголовок (див. 

Мал. 8), кнопку довідки     , кнопку відновлення стандартних розмірів закладок      , кнопку відновлення 
стандартного розміщення закладок      та стандартні кнопки роботи з вікном                    . 

Кнопка      з’являється у рядку заголовку лише у випадку, коли були змінені стандартні розміри 
закладок, а кнопка         - лише у випадку, коли було змінено стандартне розміщення закладок. Аналогічний 
заголовок має робоче вікно кожного пункту меню. 

Таблиця 1

Мал. 8

Склад та призначення елементів заголовку (Мал. 8) детально описано в розділі «Робоче вікно».
Рядок статусу (Мал. 1, номер 10)
На Мал. 1 номером 10 позначено статусний рядок, що розміщений в нижній частині головного меню. На 

Мал. 9 показано цей рядок більш детально.
Кожен індикатор інформує користувача про поточний стан програмного продукту та наявність повідомлень. 

Деякі індикатори можуть з’являтися і зникати з рядка, а деякі змінюють насиченість відображення в ньому в 
залежності від поточного стану. 

Мал. 9

Наприклад, на Мал. 9 індикатор стану клавіатури NumLock        має блідий колір інформуючи користувача 
про те, що в даний момент швидка цифрова клавіатура працює в режимі кнопок навігації. 

Таблиця 1 містить опис кожного із індикаторів, що розміщуються в рядку статусу. 

Порожньо
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Іконка Значення

Параметри з’єднання - захищене з’єднання, зашифрований зв’язок.

Параметри з’єднання - ввімкнено стиснення трафіку.

Індикатор роботи на сервері ядра v10.

Мова введення, можливі значення: українська , російська  та англійська .

Ввімкнений / вимкнений NumLock .

Ввімкнений  / вимкнений CapsLock .

Режим введення з вставкою/заміною виконується клавішею Insert:
включено , вимкнено .

Робота з системними повідомленнями і журнал повідомлень програмного 
продукту. Подвійний клік лівою кнопкою мишки по індикатору відкриває 
вікно роботи з системними повідомленнями, які формує програмний продукт. 
Кожне сформоване повідомлення виводиться поряд з індикатором в момент 
його виникнення. На фрагменті Мал. 10 показано приклад такого системного 
повідомлення, а на Мал. 11 - вікно їх перегляду.

Мал. 10

Таблиця 1. Завершення

Мал. 11
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Додатковий сервіс відкривається користувачу при натисканні клавіші Alt. В результаті такого 
натискання в лівій верхній частині головного меню над панеллю інструментів з’являється додаткове 
меню (див. Мал. 13), що складається з трьох пунктів: Файл, Сесія та Довідка. Зникає додаткове меню 
повторним натисканням клавіші Alt.

Мал. 13

Іконка Значення

Робота з миттєвими повідомленнями користувачів і журнал повідомлень 
користувачів. Подвійний клік лівою кнопкою мишки по індикатору відкриває 
вікно роботи з повідомленнями користувачів. Кожне повідомлення виводиться 
користувачу-адресату поряд з індикатором в момент його надходження. На 
Мал. 12 показано вікно роботи з повідомленнями користувачів, на панелі 
інструментів якого є всі необхідні кнопки для роботи з повідомленнями.

Таблиця 1. Завершення

Мал. 12

СЕРВІС КЛАВІШІ ALT
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Мал. 14

На Мал. 13 показано, які дії користувач може виконати, скориставшись пунктами меню. 
За допомогою пункту меню Файл/Приховати в область повідомлень користувач може згорнути вікно 

програмного продукту в іконку панелі задач робочого столу операційної системи. Подвійний клік лівою 
кнопкою мишки на цій іконці розгортає вікно програмного продукту до попереднього виду.

За допомогою пункту меню Файл/Завершення роботи користувач завершує роботу з програмним 
продуктом, аналогічно як і за допомогою стандартної кнопки закриття вікна      .

За допомогою пункту Сесія/Параметри, можна переглянути список всіх параметрів поточної сесії 
користувача. Перелік параметрів сесії показано на Мал. 15.

За допомогою пункту меню Довідка/Зміст F1 користувач може викликати контекстну довідку. Робота з 
довідкою описана вище в розділі «Панель інструментів».

За допомогою пункту меню Довідка/Про програму користувач може відкрити вікно, яке показане на 
Мал. 15. За посиланнями, що розміщені у вікні, користувач може перейти на сайт розробника або переглянути 
параметри сесії – див. Мал. 15.

Мал. 15
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Кнопка Довідка (див. Мал. 1) надає доступ до довідкової інформації. Клік лівою кнопкою мишки на 
верхній частині іконки Довідка відкриває вікно з довідковою інформацією, яка стосується того модуля, 
розділу та пункту меню, в якому працює користувач в даний момент. 

Довідку можна отримати також за допомогою:
• функціональної клавіші F1;
• кнопки Довідка, що розташована на закладці Сервіс панелі інструментів кожного пункту меню 

програмного продукту  – див. Мал. 16.;
• кнопки Відобразити робочі інструкції    , що зазвичай розташована в правому верхньому кутку 

вікна екранної форми, з якою працює в даний момент користувач – див. Мал. 17. Також ця кнопка 
розташована в правому верхньому кутку вікна програмного продукту, в заголовку головного меню – 
див. Мал. 1. В інтерфейсі Web-клієнта кнопка Відобразити робочі інструкції       розміщена в правому 
нижньому кутку вікна програмного продукту – в рядку статусу – див. Мал. 20.

Мал. 16

Мал. 17

ДОВІДКА

Приклад вікна з довідковою інформацією для випадку, коли користувач працює в модулі Банк і каса з 
пунктом меню Платіжні доручення, показано на Мал. 18.

У верхній частині вікна розміщене поле з темою довідки. На Мал. 18 тема довідки – Платіжне 
доручення. Клік лівою кнопкою мишки по кнопці      в правій частині поля теми відкриває список тем, які 
були переглянуті користувачем раніше – див. Мал. 19. Для переходу до бажаної теми потрібно вибрати її із 
списку кліком лівої кнопки мишки.

Перехід від поточної теми до теми попередньої можна виконати також за допомогою кнопки      , а до 
наступної теми – за допомогою кнопки       .
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Мал. 18

Мал. 19

Кнопка       є одночасно й індикатором закріплення довідкового вікна у вікні програмного продукту. 
Такий вид кнопки свідчить про те, що довідкове вікно «прикріплене» до вікна програмного продукту і при 
переході користувача до інших модулів чи пунктів меню довідкове вікно буде зберігатися у вікні програмного 
продукту. Клік лівою кнопкою мишки на цій кнопці змінює її вид на        і це свідчить про те, що довідкове 
вікно стало «відкріпленим», тобто при переході користувача до інших модулів чи пунктів меню довідкове 
вікно зникне. 

В нижній частині довідкового вікна розміщений чекбокс Відображати цей діалог при вході, встановлення 
якого забезпечить автоматичне відкриття вікна довідки при кожному вході в програмний продукт. Якщо ж 
цей чекбокс не встановлено, то вікно довідки автоматично не відкривається.
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Іконка Значення 

Кнопка Відобразити робочі інструкції.

Кнопка Параметри сесії.

Кнопка роботи з повідомленнями від користувачів.

Таблиця 2

Головне меню Web-клієнта дещо відрізняється від описаного вище – в ньому немає заголовку і рядок 
статусу відрізняється складом кнопок – див. Мал. 20.

В Таблиці 2 описані кнопки рядку статусу, які показані на Мал. 20.

Функціональність інших частин Головного меню програмного продукту MASTER однакова як для Windows-
клієнта, так і для Web-клієнта.

Мал. 20

ОСОБЛИВОСТІ ГОЛОВНОГО МЕНЮ WEB-КЛІЄНТА



Інтерфейс програмних продуктів MASTERРобоче вікно

17
Повернутися до змісту

Робоче вікно

Робота користувача з даними в програмному продукті MASTER здійснюється у робочому 
вікні. Робоче вікно має кілька областей: заголовок, панель інструментів, область 
відображення даних, рядок статусу. 

Приклад робочого вікна показано на Мал. 21. У верхній частині робочого вікна розміщується заголовок (на 
малюнку позначений номером 1) та панель інструментів (номер 2). Основну частину екрану займає область 
відображення даних, вона позначена номером 3. В нижній частині вікна розміщений рядок статусу (номер 4), 
аналогічно, як і у вікні головного меню. 

1

2

3

4

Мал. 21

ЗАГОЛОВОК РОБОЧОГО ВІКНА

Заголовок робочого вікна, як і заголовок головного меню має чітко визначену структуру.
Поряд з постійними елементами (Назва поточного інтерфейсу, Логін поточного користувача та Версія 

платформи Програми), в заголовку можуть розміщуватися і додаткові елементи. Наявність в заголовку 
додаткових елементів може налаштовувати користувач, який має повноваження адміністратора – див. 
Мал. 23. 

В Таблиці 3 описано кожний елемент заголовку, який показано на Мал. 22. 
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Мал. 22

Таблиця 3

Значення Опис

Реєстр документів Назва поточного інтерфейсу

ТзОВ «Демо» Найменування підприємства

[Бухгалтер] Поточний користувач

[Листопад 2017р.] Поточний бухгалтерський період

[З/пл: Липень 2017 р.] Поточний зарплатний період

[AS=APPSRV2:10503] Назва серверу додатків і номер порту

[2018.02.00.01] Версія платформи

Мал. 23

Слід зауважити, що в робочому вікні Web-клієнта рядка заголовку немає.
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Види розміщення вікон

Панель інструментів містить кнопки, які реалізують всі допустимі операції для поточних даних. Більшість 
кнопок на цій панелі можуть змінювати розмір зображення в залежності від розміру вікна, в якому відкритий 
програмний продукт. На Мал. 24 показано варіант, коли вікно має невеликий розмір і кнопки також мають 
невелике зображення, а на Мал. 21 показана панель в повному розмірі.

ПАНЕЛЬ ІНСТРУМЕНТІВ 

Мал. 24

Кнопки панелі інструментів використовуються для роботи з даними активного вікна. Якщо в області 
відображення даних розміщено декілька вікон, то активним вікном є те, заголовок якого виділено кольором. 
На Мал. 21 активним вікно Календарні плани. Для того щоб зробити бажане вікно активним – потрібно 
клікнути лівою кнопкою мишки на його заголовок або в площині цього вікна. Заголовок такого вікна 
виділиться кольором, що вказує на те, що саме це вікно стало активним. 

В залежності від вибраного пункту меню склад кнопок на панелі інструментів може змінюватися. Є 
певний набір постійних кнопок, які присутні на більшості панелей інструментів. 

Такий набір кнопок надалі буде називатися стандартним набором. Інші кнопки панелі інструментів 
характерні для роботи з конкретними даними програмного продукту, далі вони називатимуться 
індивідуальними і будуть описані у відповідних розділах. Наприклад, такі кнопки як Сканувати та Нова 
версія використовуються лише в роботі з вкладеннями. 

При необхідності панель інструментів можна згорнути за допомогою кнопки      , що розміщена в правому 
нижньому кутку панелі. Панель інструментів при цьому згортається, але залишається доступною кнопка      , 
якою можна розгорнути панель до повного виду. Детально опис роботи з панеллю інструментів описано в 
розділі «Панель інструментів інтерфейсу».

ОБЛАСТЬ ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Область відображення даних може містити як одне, так і декілька вікон. Оскільки вони можуть 
відображатися як окремі вікна, так і у вигляді закладок одного вікна (про що буде розказано нижче), то в 
даному випадку терміни «вікно» і «закладка» є синонімами.

Кількість та зміст вікон, що розміщуються в області відображення даних, залежить від виду розміщення, 
який вибраний для цієї області. Користувач може вибрати потрібний вид розміщення із списку доступних 
видів, вибравши на панелі інструментів закладку Вид і скориставшись на ній кнопкою Вид (див. Мал. 25). На 
верхній частині малюнку показано, що для поточної області відображення даних вибрано вид розміщення 
Заголовки|Рядки|Календарні плани, а в нижній частині малюнку - показано відповідне зображення області 
даних.
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Зміна розмірів вікон

Мал. 25

Між сусідніми (як по горизонталі, так і по вертикалі) вікнами в області даних існує невеликий проміжок. 
Якщо навести на цей проміжок курсор мишки, то він перетворюється на кнопку зміни розміру сусідніх вікон. 

На Мал. 26 показано розташування та збільшені зображення цих кнопок: верхня (на малюнку) кнопка міняє 
горизонтальні розміри сусідніх вікон, а нижня - вертикальні розміри. 

Мал. 26
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Зміна порядку розміщення закладок

Для зміни розмірів вікон користувачу достатньо навести курсор на потрібний проміжок між вікнами, 
натиснути ліву кнопку мишки і, не відпускаючи її, тягнути виділену межу в потрібному напрямку. Відпускання 
кнопки мишки фіксує межу між вікнами на новому місці.

Відновити стандартні розміри вікон можна за допомогою кнопки       в правій стороні заголовку вікна (див. 
Мал. 27). Ця кнопка з‘являється в рядку заголовку тільки після зміни розмірів вікон і щезає відразу після її 
використання.

Мал. 27 Мал. 28

В робочому вікні Web-клієнта кнопка відновлення стандартних розмірів вікон розміщується в рядку статусу, 
в правому нижньому кутку робочого вікна (див. Мал. 28).

Користувач може змінити розташування будь-якої закладки (Мал. 29). Це може бути корисним, коли 
необхідно збільшити горизонтальний чи вертикальний розмір вікна. Програмний продукт MASTER надає 
можливість користувачу виконати таку операцію за допомогою Drag&Drop. Для виконання такої операції 
досить помістити курсор мишки на заголовок закладки, натиснути ліву кнопку мишки і, не відпускаючи її, 
тягнути до місця призначення. При цьому курсор змінить свій вигляд на       , а при досягненні нового можливого 
місця розташування – на      - (див. Мал. 29). Відпускання кнопки мишки розміщує закладку у вибраному вікні. 
Результат такої операції зображено на Мал. 30. 

Мал. 29

Якщо на місці попереднього розташування закладки залишається порожнє вікно, то його можна відразу 
закрити кнопкою      , яка розміщена поряд з назвою вікна (не заповнено) - Мал. 30. Допоки таке незаповнене 
вікно не закрите, в нього користувач можна перемістити інше вікно або закладку, вибудовуючи інтерфейс 
області даних на свій смак. Якщо незаповнене вікно залишити незакритим, то при повторному вході в цей 
інтерфейс воно зникне автоматично. 

Наприклад, якщо подібну операцію виконати і для вікна Проводки, то місця для реєстру документів стане 
значно більше (див. Мал. 31), а для перегляду прив’язаних документів та проводок досить одного кліку лівою 
кнопкою мишки на відповідній назві закладки.
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Мал. 30

Відновити стандартне розташування закладок можна за допомогою кнопки      в правій стороні 
заголовку вікна (див. Мал. 31). Ця кнопка з‘являється в рядку заголовку тільки після зміни розташування 
вікон. І щезає відразу після її використання. Для Web-клієнта ця кнопка розміщується в рядку статусу (див 
Мал. 28).

Мал. 31

РОЗГОРТАННЯ ТА ЗГОРТАННЯ ВІКОН

Якщо потрібно досягти максимального розміру вікна лише на деякий час, то не варто використовувати 
зміну розмірів вікна чи переміщення його вікон і закладок. Для цього досить подвійно клікнути лівою 
кнопкою мишки на заголовку потрібного вікна або закладки і воно відкриється на всю область відображення 
даних. Якщо в цьому режимі перейти до іншої вкладки, то вона також відобразиться на всю область. 
Повторний подвійний клік лівою кнопкою мишки на заголовку вікна (або клавіша ESC) повертає його розмір 
до попереднього виду. 
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РЯДОК СТАТУСУ

Детально структуру та функціональність рядка статусу описано в розділі «Головне меню». Крім 
стандартних індикаторів та кнопок в лівій частині рядка може виводитися додаткова допоміжна 
інформація, наприклад, при роботі з фільтрами, полями і т.д. Вид та призначення такої інформації описано 
у відповідних розділах.
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В Таблиці 4 наведено опис кнопок, що розміщуються на закладці Головна панелі інструментів при роботі 
з більшістю активних вікон і використовуються найчастіше. Ті кнопки, які використовуються тільки в роботі з 
окремими активними вікнами описуються у відповідних розділах. 

Панель інструментів інтерфейсу містить декілька закладок: Головна, Вид, Сервіс та Розробник. На Мал. 32 
показано загальний вид панелі з набором кнопок закладки Головна. Поділ кнопок на стандартні та індивідуальні 
наведено в розділі «Робоче вікно».

При зміні активного вікна на панелі інструментів відображається той набір стандартних та індивідуальних 
кнопок, який необхідний для роботи з даними.

ЗАКЛАДКА ГОЛОВНА

Мал. 32

Іконка Опис

Кнопка Нове вікно дозволяє відкрити 
головне меню або довільний модуль із 
наявних у списку у новому вікні. Список 
складається із пунктів панелі Обране.
Список відкривається кліком лівої 
кнопки мишки по кнопці        .Нове  

вікно

Таблиця 4

Панель інструментів інтерфейсу

Набір кнопок панелі інструментів залежить як від прав та повноважень користувача, так 
і від пункту меню та від активного вікна, з яким працює користувач. В даному розділі  
йдеться про стандартний набір кнопок, індивідуальні кнопки описані у відповідних 
розділах книги.
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Іконка Опис

Кнопка Відзначити відкриває у 
активному вікні колонку з чекбоксами, 
в яких користувач може відмітити 
ті документи, над якими мають бути 
виконані групові операції, наприклад 
проведення або видалення. Швидко 
відкрити та відзначити всі документи 
таблиці можна комбінацією клавіш 
CTRL+A. Кнопка Відзначити присутня 
також і в контекстному меню, яке 
відкривається кліком правої кнопки 
мишки в полі потрібної таблиці (крім її 
заголовку). 
Повторний клік лівою кнопкою 
мишки на цій кнопці приховує колонку 
чекбоксів та скидає зроблений вибір. 

Кнопка Перечитати (або Shift+F4) ініціює сеанс зв’язку із сервером для оновлення 
даних в поточному вікні інтерфейсу.

Кнопка Перегляд (F4), як правило, надає користувачу доступ на перегляд тієї 
інформації, для якої операції створення, редагування чи видалення йому заборонені.

Кнопка Змінити (або F4) відкриває екранну форму редагування для поточного 
документу. Рядок поточного документу в таблиці даних виділяється темним фоном. 
Для того, щоб зробити бажаний документ поточним достатньо клікнути лівою 
кнопкою мишки на його рядок в таблиці даних.

Кнопка Додати (або F7) відкриває екранну форму додавання нового документу. У цій 
екранній формі користувач повинен заповнити необхідні дані вручну.

Якщо є необхідність створити декілька документів з подібними реквізитами, то 
зручно скористатися кнопкою За зразком. Для цього користувач в таблиці обирає 
документ, що має реквізити подібні до бажаних та натискає цю кнопку. Кнопка 
За зразком (або Ctrl+F7) відкриває екранну форму додавання нового документу. 
У цій екранній формі всі поля заповнені даними із документу, який користувач 
вибрав за зразок. Користувачу залишається відкоригувати лише необхідні дані 
та зберегти документ.

Таблиця 4. Продовження

Перечитати

Відзначити

Перегляд

Змінити

Додати

За 
зразком
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Іконка Опис

Кнопка Видалити (або F8) дозволяє користувачу безповоротно видалити вибраний 
документ із програмного продукту. Ця операція може бути використана для 
групи документів – див. опис кнопки Відзначити. Програмний продукт MASTER 
обов’язково виведе діалог підтвердження операції. 

Крім простого видалення, існує ще два варіанти видалення: видалення з 
перевіркою та видалення з заміною. Ці варіанти видалення використовуються 
в роботі з даними, на які можуть бути посилання з інших таблиць програмного 
продукту.
Видалення з перевіркою полягає в тому, що при спробі видалити запис із 
довідника виконується пошук посилань на цей запис у всіх інших таблицях. Якщо 
таких посилань не знайдено, то вибраний запис видаляється, інакше формується 
протокол зі списком документів, які містять такі посилання.
Видалення із заміною виконує заміну посилань на запис, який видалиться, у всіх 
репозиторіях (таблицях) програмного продукту. В цьому разі програмний продукт 
також виведе діалог підтвердження операції з детальним коментарем щодо того, 
які саме дані видаляються і на які замінюються.
Режим Заміна дозволяє зробити заміну у репозиторіях (таблицях) програмного 
продукту одного посилання на запис довідника на інше посилання. 

Кнопка Друк (або F5) виводить екранну форму вибору звіту для формування 
друкованої форми.

Кнопка Відбір (або F6) дозволяє 
працювати із заздалегідь 
налаштованими та збереженими 
умовами відбору даних   - 
фільтрами. Список таких фільтрів 
відкривається кліком лівої кнопки 
мишки на кнопці         в нижній частині 
іконки – див. верхній малюнок.
Якщо ж клікнути лівою кнопкою 
мишки на верхню частину іконки, 
то відкриється вікно, в якому 
користувач може вибрати в 
якості фільтру потрібний запит 
або створити новий – див. нижній 
малюнок.

Таблиця 4. Продовження

Слід мати на увазі, що відновити видалені документи неможливо,  
тому користуватися цією кнопкою слід дуже обережно.

Видалити

Друк

Відбір
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Іконка Опис

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Фільтр можна скасувати комбінацією клавіш CTRL+F6 або кнопкою Скасувати - див. 
верхній малюнок. Уточнити поточний фільтр можна за допомогою комбінації клавіш 
ALT+F6.

Кнопка Розрахунок (або клавіша F2) дозволяють користувачу виконати одну із 
передбачених для поточних даних розрахункових операцій – див. малюнок нижче.

Кнопка Документи (або клавіша F12) 
відкриває додаткове меню (див. 
малюнок нижче), в якому користувач 
може вибрати потрібний пункт для 
отримання додаткової інформації.

Таблиця 4. Продовження

Розрахунок

Документи
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Іконка Опис

Кнопка Період (або комбінація клавіш Ctrl+F9) відкриває діалогову форму вибору 
періоду для розрахунку відпускних, лікарняних чи пільг, а також звітного періоду при 
тестуванні його закриття.

Клік лівою кнопкою мишки по верхній 
частині кнопки або комбінація клавіш 
Shift+F11 відкривають вікно, яке дозволяє 
виконати всі роботи з вкладеннями – від 
створення чи вибору файлу до підтримки 
версійності файлів вкладень.
Клік лівою кнопкою мишки по нижній 
частині іконки Вкладення, тобто по 
кнопці       надає доступ до пункту меню 
Прості вкладення. Кнопка дозволяє 
додати потрібний вид вкладення із 
доступних без відкриття основного 
діалогового вікна.

Кнопка Бізнес-процеси (або комбінація клавіш Shift+F12) відкриває вікно роботи 
з бізнес-процесом. В цьому вікні для документів, в якому налаштований бізнес-
процес, користувач може виконати операції передбачені цим бізнес-процесом для 
цього користувача. Наприклад, ввести коментарі, повернути документ на попередню 
стадію, передати документ на наступну стадію тощо.

Кнопка Надіслати вперед (або комбінація клавіш Alt+Right) характерна 
для документів, в бізнес-процесі яких передбачено декілька стадій 
обробки. Переведення документу з поточної стадії обробки до наступної 
виконується  кнопкою Надіслати вперед. Додаткове меню, що розкривається 
кнопкою       дозволяє перевести документ на наступну стадію, супроводжуючи 
його коментарями або виконати узгодження. Переглянути зауваження та 
виконати цю операцію можна також за допомогою кнопки Бізнес-процес. В 
деяких випадках кнопка може називатися Провести.

Період

Вкладення

Бізнес-процеси

Надіслати 
вперед

Таблиця 4. Продовження
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Іконка Опис

Кнопка Види відображень (або 
комбінація клавіш Ctrl+F5) дозволяє 
вибрати один із наперед налаштованих 
видів відображень, а також налаштувати 
список таких видів відображень.

Іконка Опис

Кнопка Повернути назад (або комбінація клавіш Alt+Left) характерна для документів, 
в бізнес-процесі яких передбачено декілька стадій обробки. Переведення 
документу з поточної стадії обробки до попередньої виконується кнопкою 
Повернути назад. Додаткове меню, що розкривається кнопкою        дозволяє 
перевести документ на попередню стадію, супроводжуючи його коментарями. 
Переглянути зауваження та виконати цю операцію можна також за допомогою 
кнопки Бізнес-процес.
В деяких випадках кнопка може називатися Скасувати проведення.

Таблиця 4. Завершення

Повернути 
назад

Мал. 33

На Мал. 33 показано закладку Вид панелі інструментів, а Таблиця 5 містить опис кожної її кнопки.

ЗАКЛАДКА ВИД

Таблиця 5

Види
відображення
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Іконка Опис

Кнопка Вид дозволяє 
користувачу вибрати один 
із наперед налаштованих 
видів розміщення закладок.

Кнопка Вибрати колонки відкриває екранну форму налаштування виду вибраного 
вікна табличного відображення даних. Детальніше про можливості такого 
налаштування – у розділі «Табличне відображення даних».

Див. нижче Налаштування панелі інструментів.

Таблиця 5. Завершення

Вид

Вибрати 
колонки ...

Налаштування
панелі

інструментів
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Нижче, в Таблиці 6, описана закладка Сервіс та розміщені на ній кнопки.

ЗАКЛАДКА СЕРВІС

Мал. 34

Іконка Опис

Кнопка Довідка (або клавіша F1) відкриває вікно контекстної допомоги. 
Наприклад, якщо ця кнопка натискається в той момент, коли користувач 
працює у вікні нарахування відпускних, то у вікні довідки виведеться інформація 
стосовно саме цього режиму роботи. Детально робота з довідкою описана в 
розділі «Головне меню».

Кнопка Сайт розробника відкриває в браузері сайт розробника програмного 
продукту.

Кнопка Про програму відкриває вікно, в якому демонструється версія ядра, 
посилання на сайт розробника та посилання, за яким можна переглянути параметри 
поточної сесії користувача. Закривається вікно або кнопкою ОК, або стандартною 
кнопкою закриття у верхньому правому кутку вікна.

Довідка

Сайт 
розробника

Про
программу

Таблиця 6
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В Таблиці 7 описана закладка Розробник та кнопки, що на ній розміщуються. Закладка Розробник містить 
кнопки, які можуть бути корисні розробникам або адміністраторам для індивідуального налаштування 
програмного продукту.

Перейти в режим налаштування панелі інструментів найпростіше кліком правої кнопки мишки на цій панелі. 
В результаті користувачу буде запропоноване коротеньке меню – див. Мал. 36.

ЗАКЛАДКА РОЗРОБНИК

НАЛАШТУВАННЯ ПАНЕЛІ ІНСТРУМЕНТІВ

Мал. 35

Іконка Опис

Кнопка Конструктор звітів (або комбінація клавіш Shift+F5) відкриває вікно 
Конструктор звітів і видів відображень, яке має повний набір кнопок для 
створення нових звітів і видів відображень, їх перегляду, редагування та 
видалення, а також налаштування до них доступу користувачів.

Кнопка Конструктор запитів (або комбінація клавіш Shift+F6) відкриває вікно 
Конструктор запитів, яке має повний набір кнопок для створення нових 
іменованих запитів, їх перегляду, редагування та видалення, їх розміщення в 
різних папках, а також налаштування до них доступу користувачів.

Кнопка Методи RRT (або комбінація клавіш Ctrl+F12) відкриває вікно 
Налаштування методів RRT, в якому користувачу з відповідними повноваженнями   
надається можливість налаштувати додаткові методи, які можна викликати  
через механізм розрахунків (по F2), через механізм документів (по F12) або  
виклик розрахунку в довільному місці. Такі методи можуть реалізовувати 
додаткові дії при відкритті чи закритті екранних форм, додаткові розрахунки, 
підміну екранів, обмеження доступу до окремих полів екранних форм тощо. За 
допомогою цього механізму налаштовується доступ до режимів коректування 
F4, CTRL-F7, F7 та F8, а також додається різна обробка режимів.

Таблиця 7

Конструктор
звітів

Конструктор
запитів

Методи
RRT
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Мал. 36

Пункт Налаштування панелі інструментів відкриває описане нижче вікно (див. Мал. 37) з такою ж 
назвою, а верхній пункт Згорнути стрічку згортає панель інструментів, звільнюючи додаткове місце для 
області відображення даних. Цього ж результату можна досягнути, скориставшись кнопкою      в правому 
нижньому кутку панелі (див. Мал. 32). В результаті панель інструментів згортається, залишаючи тільки 
кнопку розгортання     . Клік лівою кнопкою мишки по цій кнопці повертає панель до попереднього виду. 

При роботі в режимі згорнутої панелі інструментів доступ до її кнопок забезпечується контекстним 
меню, що відкривається кліком правої кнопки мишки на потрібному елементі області даних. 

Кнопка Налаштування панелі інструментів дозволяє користувачу налаштувати панель інструментів 
згідно його потреб та вподобань, розмістивши потрібні кнопки на потрібних закладках та в бажаному 
порядку, дати кнопкам свої назви та призначити їм бажані іконки. Повернути первинні налаштування 
панелі інструментів можна кліком лівої кнопки мишки на кнопці Скидання налаштувань у верхній частині 
вікна налаштувань – див. Мал. 37.

Мал. 37



Інтерфейс програмних продуктів MASTERТабличне відображення даних

34
Повернутися до змісту

Стандартне та ієрархічне відображення даних

Табличне відображення даних

Робота в програмних продуктах MASTER – це передусім робота з даними. Причому 
користувачі переважну частину часу працюють з даними, які організовані в таблиці. 
В залежності від специфіки даних, рядки таблиці можуть мати або не мати структурну 
підпорядкованість (ієрархію).

Програмний продукт MASTER підтримує роботу з двома типами таблиць і надає користувачу всі кнопки, 
необхідні для роботи з такими таблицями. На Мал. 38 показано приклад вікна з таблицею стандартного 
типу, а на Мал. 39 – вікно з таблицею ієрархічної структури.

ОРГАНІЗАЦІЯ ВІКНА 

Мал. 38

Головна відмінність ієрархічної таблиці полягає в тому, що в ній візуально відображена підпорядкованість 
рядків таблиці, їх входження в групи і підгрупи. Відповідно і функціональність таких таблиць доповнена 
кнопками згортання та розгортання різних рівнів ієрархії. Ці кнопки одночасно є індикаторами стану групи – 
див. Мал. 39. Кнопка      вказує на те, що даний рівень ієрархії згорнутий і клік лівою кнопкою мишки по 
цій кнопці розкриває структуру рівня. Вид кнопки         вказує на те, що внутрішня структура цього рівня 
розгорнута і клік лівою кнопкою мишки по цій кнопці згортає цю структуру. Кнопка      вказує на те, що цей 
пункт ієрархії не має вкладеної структури, а є її простим елементом. Подвійний клік лівою кнопкою мишки 
відкриває екранну форму редагування вибраного елементу.

В усьому іншому функціональність таблиці стандартного виду та таблиці ієрархічного виду співпадає та 
описана нижче.
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Мал. 39

ВИДИ ВІДОБРАЖЕНЬ

Для відображення даних в табличному виді в програмному продукті заздалегідь налаштовано велику 
кількість видів відображень. Вид відображень – це іменований та збережений набір колонок таблиці, в 
якому задані зв’язок колонок з полями таблиць бази даних, назви колонок, порядок виводу та видимість 
колонок в наборі, а також доступ користувачів до даних. Багато із наперед заданих видів є системними. 
Користувачі можуть відкоригувати їх відповідно до своїх потреб. Також користувачі мають можливість 
створити свої власні види відображення та їх налаштування. Ті види відображень, з якими користувач 
працює найчастіше, він може відібрати до панелі Обране і потім переходити до потрібного з них подвійним 
кліком лівої кнопки мишки.

Список видів відображень найпростіше відкрити за допомогою Ctrl+F5.

Мал. 40

Формування списку Обране

Закріпити потрібний вид відображення на панелі Обране можна скориставшись контекстним меню для 
обраного виду у вікні Виберіть вид відображення (див. Мал. 40). 
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Для цього досить виконати клік правою кнопкою мишки на потрібному виді відображення та 
скористатися єдиною кнопкою контекстного меню Додати в обране (див. Мал. 40), в нижній частині 
якого показано додавання на панель Обране виду відображення Виписки банку.

Видалити непотрібний вид відображення із панелі Обране можна з вікна Виберіть вид відображення, 
скориставшись контекстним меню (див. Мал. 41). Програмний продукт виведе діалогове вікно 
підтвердження операції видалення, в якій користувач може або підтвердити, або відмовитися від 
видалення обраного виду відображення з панелі Обране. Слід зауважити, що видалення виду відображення 
з панелі Обране не видаляє цього виду із списку доступних видів відображення.

Мал. 41

Мал. 42

Застосування виду відображення із списку Обране

Сформований список обраних видів відображення можна відкрити одним кліком лівої кнопки мишки 
на кнопці    . Наступним кліком лівої кнопки мишки користувач обирає потрібний вид із панелі, що 
відкрилася (див. Мал. 42).
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ФУНКЦІОНАЛЬНІСТЬ ТАБЛИЧНОГО ВІДОБРАЖЕННЯ ДАНИХ

Робота із заголовком вікна

Робота з колонками

Кожне вікно (закладка) в області відображення даних має заголовок. Наприклад, для вікна, що 
зображене на Мал. 38 це - Реєстр документів|Платіжні доручення| з 01.01.2017 по 31.12.2017. Подвійний 
клік лівою кнопкою мишки по назві вікна (закладки) розгортає це вікно (закладку) на всю область 
відображення даних. Повторний клік лівою кнопкою мишки по заголовку вікна повертає попередній 
його вид і розмір.

З колонками таблиці можна виконати наступні дії.
1. Зміна розміру колонок. 
Змінити розміри колонок можна кількома способами. Найпростіший із них – навести курсор мишки 

на праву межу колонки, розмір якої потрібно змінити. При цьому курсор мишки змінить свій вигляд, а 
програмний продукт виведе спливаючу підказку, як це показано на Мал. 43 для колонки Р/рах платника. 
Затиснувши ліву кнопку мишки користувач може зменшити або збільшити розмір колонки, рухаючи 
курсор відповідно вліво або вправо. Відпускання кнопки мишки встановлює нову праву межу вибраної 
колонки. 

Мал. 43

2. Зміна порядку розташування колонок. 
Для зміни порядку розташування колонок в таблиці користувач має навести курсор мишки на заголовок 

колонки, затиснути ліву кнопку мишки і переміщувати курсор до місця нового розташування колонки. В 
процесі переміщення курсору мишки вліво/вправо  кольоровим потовщенням лівої/правої межі колонки 
буде вказано на можливу нову позицію колонки. При досягненні бажаної позиції користувач відпускає 
кнопку мишки і колонка займає цю позицію. На Мал. 44 показано вихідне положення колонок Дата та 
Номер, послідовність виконання переміщення колонки Номер та результат виконання такої операції.
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3. Закріплення колонок.
Якщо виникає потреба закріпити колонки в таблиці так, щоб при використанні повзунка 

горизонтальної  прокрутки вони залишалися на своєму місці, то найпростіше це виконати наступним 
чином. Перемістити до лівої частини вікна ті колонки, які мають залишатися у вікні постійно та розмістити 
їх в бажаному порядку. Потім слід навести курсор мишки на праву межу самої правої колонки, яка має 
бути нерухомою, дочекатися коли курсор змінить свій вигляд, як показано на Мал. 43, і виконати клік 
правою кнопкою мишки. Тепер при переміщенні горизонтального бігунка вправо, всі ліві колонки, 
включаючи Р/Рах платника залишатимуться на місці при скролінгу таблиці.

Мал. 44

Мал. 45

4. Приховування колонок. 
В разі необхідності колонки можна приховати, тобто тимчасово відключити їх видимість для 

поточного  вікна. Для цього досить виконати клік правою кнопкою мишки на назві колонки та у 
контекстному меню вибрати пункт Приховати колонку – див. Мал. 45.
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5. Альтернативний спосіб налаштування колонок. 
На Мал. 45 показане контекстне меню заголовку колонки. Пункт цього меню Вибрати колонки 

дозволяє  виконати усі розглянуті вище операції з колонками ще одним способом - в екранній формі 
Вибір  колонок  – див. Мал. 46. Значною перевагою цієї екранної форми є можливість виконати 
налаштування відразу для всіх колонок вікна. Зміна розміру колонок виконується в полі Ширина 
колонки введенням потрібного числового значення. Зміна порядку розташування колонок виконується 
кнопками Донизу      та Догори     , які розташовані в лівій частині екранної форми. Кнопка Донизу 
переміщує обрану колонку до лівої частини таблиці, а кнопка Догори – до правої частини. Закріплення 
колонок виконується в полі Закріпити колонки встановлюючи галочку в чекбоксі потрібної колонки. 
Приховати колонки від виведення у вікно можна в полі Вкл зняттям галочки в чекбоксі потрібної колонки. 
Збереження  налаштувань виконується кнопкою ОК. Користувач може відмовитися від збереження 
внесених змін в налаштуваннях кнопкою Скасувати, а відновити налаштування, що встановлені за 
замовчуванням - кнопкою Відновити замовчування.

Мал. 46

5.1. Зміна заголовків колонок. 
Крім описаних вище функцій, екранна форма надає користувачу також можливість призначити свої 

заголовки колонкам таблиці – шляхом редагування поля Заголовок колонки та встановлення ознаки 
перенесення заголовку за словами – встановленням галочки в чекбоксах поля Переносити за словами.
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Мал. 48

Мал. 47

6. Сортування даних в таблиці. 
Клік лівою кнопкою мишки на заголовку обраної колонки дозволяє впорядкувати дані в таблиці в 

порядку зростання даних у цій колонці, а повторний клік лівою кнопкою мишки по цьому ж заголовку 
змінює порядок сортування даних таблиці на протилежний. Якщо потрібно виконати сортування даних 
по кількох полях, то можна скористатися кнопкою CTRL, утримуючи її натиснутою при кліку заголовків 
колонок, за якими потрібно виконати сортування. На Мал. 47 показано таблицю, в якій сортування даних 
відбулося в порядку зменшення дат (при перегляді даних згори донизу дати зменшуються і відповідний 
значок в заголовку колонки Дата має вигляд      ), а в розрізі дат – в порядку збільшення сум (при 
перегляді даних згори донизу суми збільшуються, відповідний значок в заголовку колонки Сума має 
вигляд       ).

6.1. Альтернативний спосіб сортування даних.
На Мал. 45 показане контекстне меню заголовку колонки. Пункт цього меню Сортування дозволяє 

виконати усі розглянуті вище операції сортування ще одним способом - в екранній формі – див. Мал. 46. 
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Значною перевагою цієї екранної форми є можливість виконати налаштування складного сортування. 
В полі Колонка користувач галочками в чекбоксах вказує ті колонки, за якими потрібно виконати 
сортування. В полі Напрямок користувач може вказати порядок сортування для кожної колонки: якщо 
поле порожнє, то напрямок – За зростанням, якщо ж потрібний зворотній напрямок, то слід обрати у 
відповідному рядку із списку значення За спаданням. Порядок сортування користувач встановлює 
кнопками       та       , що розміщені в лівій частині екранної форми. На Мал. 48 вказано приклад, коли 
дані в таблиці будуть впорядковані спочатку по даті, а потім по сумі.

На Мал. 45 показане контекстне меню заголовку колонки. Перелік доступних пунктів визначається в 
залежності від типу даних колонки, для числових буде один набір, а для дат та текстових даних - інший набір. 

1. Сума по стовпчику
Результат виконання пунктів меню залежить від того, чи використовується колонка групових операцій. 

Якщо колонка групових операцій прихована і не використовуються, то результат видається один – для 
всієї вибраної колонки. На Мал. 49 показано приклад для колонки Сума, коли в колонці групових операцій 
відмічено два рядки і при цьому операція Сума по стовпчику видає два результати – сума значень всієї 
вибраної колонки та сума значень тільки відмічених її рядків.

2. Кількість рядків. Операції
Аналогічно операції Сума по стовпчику Програма виконує підрахунок Кількість рядків та Операції: 

Середнє значення, Максимальне значення та Мінімальне значення. 

Контекстне меню колонок

Мал. 49

3. Просумувати
На Мал. 50 показана екранна форма Розрахувати підсумкові значення по таблиці, яка відкривається 

пунктом контекстного меню Просумувати. 
В цій екранній формі користувач може налаштувати перелік параметрів групування даних та перелік 

даних, які будуть обчислюватися для налаштованих груп. На Мал. 50 показано приклад налаштування, 
коли необхідно знати на які суми були виконані документи в розрізі їх стадій, контрагентів та валют. 
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Саме в такій послідовності відповідні колонки таблиці перенесені в секцію екранної форми Згрупувати 
по. В секцію Підсумувати занесена лише колонка Сума та вибране операція Сума із чотирьох можливих 
операцій обчислення – див. Мал. 51. 

Встановлена галочка в чекбоксі колонки % вказує на необхідність виводити в окремій колонці 
результуючої таблиці величину процентної долі кожної групової суми в загальній сумі.

Перенесення виконується за допомогою кнопок            та            відповідно секцій біля яких вони 
розміщені. Встановити правильну послідовність групування можна переміщаючи вибраний рядок по 
списку кнопками      та     . Аналогічними кнопками оснащена також секція Підсумувати. ЇЇ налаштування 
виконується таким же способом.

Мал. 51

Мал. 50
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Мал. 52

Кнопкою Розрахувати користувач може отримати результат формування екранної форми Підсумки - 
результат виконання розрахунку сум за налаштованими групами: Стадія, Найменування контрагента та 
Валюта. 

Результуюча екранна форма Підсумки має дві закладки – Таблиця та Графік. На Мал. 52 показана 
закладка Таблиця.

4. ABC-аналіз
Пункт контекстного меню ABC-аналіз доступний лише для числових колонок таблиці (наприклад, 

колонка Сума в таблиці приходних документів) і дозволяє користувачу швидко отримати відповідь на 
запитання типу: «Які документи склали 80%, 15% та 5% загальної суми платіжних доручень за певний 
проміжок часу?».

Мал. 53
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Для отримання відповіді на подібні питання потрібно для таблиці платіжних доручень встановити 
відповідний діапазон дат, далі скористатися пунктом контекстного меню ABC-аналіз, та у екранній 
формі Параметри ABC-аналізу налаштувати потрібну кількість груп аналізу, відсотки та колір фону 
рядків таблиці для кожної групи. На Мал. 53 показано приклад налаштування для трьох груп.

До групи А повинні ввійти найбільші суми, що складають 80 % загальної суми платіжних доручень, 
і в таблиці прихідних документів ця група буде виділена червоним кольором (RGB-код кольору 
255,128,128). 

До групи В входять наступні найбільші суми, що складають 15% загальної суми платіжних доручень, 
і документи цієї групи в таблиці будуть виділені фоном жовтого кольору (RGB-код кольору 255,255,0). 

До групи С входять найменші за сумою документи, доля яких складає лише 5% в загальній сумі 
документів. Ця група буде виділятися в таблиці документів фоном зеленого кольору (RGB-код кольору 
0,128,0).

Обов’язковою вимогою до налаштування параметрів аналізу є те, щоб сума всіх відсотків за всіма 
налаштованими групами була рівною 100%.

Кнопка Зберегти виконує сортування таблиці прихідних документів та розмежування за групами 
згідно виконаних налаштувань. На Мал. 54 показано фрагмент такої таблиці. В ній дані відсортовані 
в порядку зменшення сум документів і в додаткових колонках розміщені № у ABC-групі, Частка,%, 
Частка з наростанням,% та Кордон ABC-групи. 

Таке відображення даних в таблиці дає змогу візуально оцінити наприклад яким клієнтам було 
найбільше здійснено платежів та на які суми. Якщо подібний аналіз провести для документів, що 
формують дохід, то можна зрозуміти, які клієнти принесли найбільший дохід підприємству за обраний 
період.

Подвійний клік правою кнопкою мишки по заголовку колонки Сума та вибір пункту контекстного 
меню ABC-аналіз виводить таблицю із режиму ABC-аналізу і повертає її до первинного виду.

Мал. 54
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5.  XYZ-аналіз.
Пункт контекстного меню XYZ-аналіз дозволяє виконати аналіз даних, наприклад на предмет 

стабільності продажів різним клієнтам продукції підприємства за певний період часу. 
Такий аналіз корисний для керування роботою з клієнтами. Аналіз стабільності продаж виконується 

за коефіцієнтом варіації – статистичним показником, який обчислюється на основі статистичних даних 
про продажі. За обчисленим коефіцієнтом варіації, клієнти поділяються на групи. 

На Мал. 55 показана екранна форма Параметри XYZ аналізу в якій налаштовані три групи 
стабільності. 

До першої групи X будуть віднесені ті клієнти, коефіцієнт варіації яких не більше 15% - тобто ті 
клієнти, продажі яким були самі стабільні за обраний проміжок часу. 

До другої групи Y будуть віднесені ті клієнти, коефіцієнт варіації яких від 15% до 30% - тобто ті 
клієнти, продажі яким менш стабільні. 

І до третьої групи Z будуть віднесені ті клієнти, коефіцієнт варіації яких сягає 55% - тобто 
найнестабільніші споживачі продукції підприємства.

Мал. 55

Для виконання аналізу користувач в секції Виберіть колонки для XYZ аналізу має встановити 
потрібні значення, в секції Параметри груп XYZ аналізу встановити параметри (відсотки) групування 
та натиснути кнопку ОК.

На Мал. 56 показано результат виконання такого аналізу, який показує, що всі три споживачі 
продукції підприємства за обраний проміжок часу були стабільними і ввійшли до групи X.
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Мал. 56

6. Графік.
Пункт контекстного меню Графік дозволяє для відібраних даних побудувати графіки різних видів. 

Наприклад є потреба з’ясувати динаміку витрат за платіжними дорученнями за рік. Ця задача може бути 
виконана таким чином: в таблиці платіжних доручень кліком правої кнопки мишки на заголовку колонки 
користувач відкриває контекстне меню і вибирає в ньому пункт Графік.

В екранній формі Введіть імена полів і тип графіка, що відкриється, користувач в секції Вимірювання 
має вибрати ту колонку, яка буде на графіку відображатися на осі абсцис, в секції Значення – ту колонку, 
яка буде відображатися на осі ординат. Для описаної вище задачі: Вимірювання – це колонка Дата, а 
Значення – це колонка Сума. Слід також в полі Тип графіка із списку вибрати потрібний тип графіка, а 
в чекбоксах 3D та Відображати значення – в підписах налаштувати плоский чи об’ємний вид графіку та 
наявність у підписі значення вибраної колонки. 

На Мал. 57 показано приклад налаштувань такого графіка. 

Мал. 57

 Для формування графіку слід натиснути кнопку ОК в екранній формі налаштування параметрів 
графіка (див.Мал. 57). 
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Програмний продукт побудує графік відповідно виконаним налаштуванням і виведе його у вікно 
Графік – див. Мал. 58. Кнопки Графік та 3D дозволяють користувачу прямо в цьому вікні підібрати 
бажаний тип та вигляд побудованого графіку. Закрити вікно графіку можна кнопкою ОК або стандартною 
кнопкою закриття вікна.

Для забезпечення роботи з рядками таблиці в програмному продукті передбачені операції 
додавання, перегляду, редагування, видалення та інші операції обробки даних. Виконання цих операцій 
забезпечується набором кнопок панелі інструментів. Набір кнопок для роботи з даними різних типів 
може бути різним, що обумовлено специфікою таких даних. Детальніше панель інструментів описана у 
відповідному розділі.

На Мал. 47 показана найлівіша колонка таблиці, яка містить чекбокси – це колонка відбору даних для 
групових операцій. З’являється вона в таблиці при використанні кнопки Відмітити з панелі інструментів. 
При необхідності виконати одну операцію для багатьох рядків таблиці одноразово, користувач може 
сформувати список таких рядків встановивши галочки в їх чекбоксах. Далі залишається скористатися 
кнопкою (або клавіатурним скороченням) потрібної операції, наприклад Видалити.

Робота з рядками

Мал. 58

Між рядком заголовку вікна і рядком заголовків колонок розміщений рядок швидких фільтрів. 
В кожній клітинці цього рядка користувач може розмістити значення чи вираз, який є фільтром для 

Робота з швидкими фільтрами
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виведення даних у таблицю. При наведенні курсору мишки на клітину рядка швидких фільтрів в рядку 
статусу виводиться підказка щодо можливих операцій при створенні фільтрів – див. Мал. 59. 

Мал. 59

Для прикладу на Мал. 60 показано налаштування та результат дії фільтрів: дата має бути більша або 
рівна даті 01.07.2017, номер документу не дорівнює 10, назва одержувача містить слово «ООО», сума має 
бути більша за 100000 грн, а призначення платежу містить слово «Оплата».

При створені умов фільтрів зв’язки можна вводити українською мовою І/АБО, російською 
мовою И/ИЛИ та англійською мовою AND/OR.

Щоб прискорити створення фільтрів користувач може виділити будь-яке значення (або його фрагмент) 
в клітинці таблиці та скориставшись комбінацією клавіш CTRL+F, помістити виділений фрагмент в рядок 
фільтру. На Мал. 60 показано, що таким чином слово «Оплата» розміщено у клітинці фільтру колонки 
Призначення платежу.

Мал. 61

Мал. 60

Для швидкої очистки фільтрів та повернення таблиці до первинного виду користувач може 
скористатися кнопкою    в лівому кутку рядка фільтрів або комбінацією клавіш Ctrl+Shift+F – див. 
 Мал. 60.

Ще один спосіб швидкого відбору даних - скористатися клавішою F6 або пунктом меню Відбір. У вікні 
Виберіть запит користувач може вибрати один із заздалегідь збережених запитів та використати його 
для фільтрування даних – див. Мал. 61.
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Мал. 62

При роботі з великим об’ємом даних часто виникає потреба швидко знайти в таблиці дані за потрібною 
сумою, номером документу, назвою контрагенту (або фрагментом його назви) чи іншими реквізитами. В 
цьому випадку зручно скористатися клавішею F3, яка відкриває рядок швидкого пошуку – див. Мал. 62. 
В рядок швидкого пошуку користувач може ввести суму, номер документу, фрагмент імені одержувача 
чи іншу умову пошуку. Повторне натискання клавіші F3 (або використання екранної кнопки      в правій 
стороні рядка пошуку) виконує пошук документу, в реквізитах якого є значення умови пошуку і робить 
його активним. Кожне наступне натискання здійснює пошук та робить активним наступний документ, 
який задовольняє умову пошуку. Якщо ж документ не знайдено то програмний продукт повідомить про 
це користувача і запропонує продовжити пошук спочатку або відмовитися від наступних спроб. 

Пошук даних по контексту ( F3)

У нижній частині кожного вікна (кожної закладки) може бути рядок – нижня панель. В ній розташовані 
такі елементи: 

• Експорт в Excel (Мал. 63, номер 1). При використанні користувачем кнопки      Вивантаження в 
Excel програмний продукт формує файл формату Excel та відкриває його в окремому вікні. 

• Лічильник рядків таблиці (Мал. 63, номер 2). На Мал. 63 лічильник рядків показує, що поточний 
рядок – це рядок 28, а всього в таблиці 29 рядків.

Панель інструментів табличного відображення

Мал. 63

1 52 3 4
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Клік правою кнопкою мишки на області даних в таблиці відкриває контекстне меню даних, яке в 
свою чергу має два вкладених меню Таблиця та Інше – див. Мал. 64.

Практично всі пункти меню Таблиця розглянуті при описі функціональності табличного відображення. 
В цьому меню новими є лише два нижні пункти меню Швидкі фільтри та Нижня панель, які дають 
змогу включити або виключити відображення у вікні рядка швидких фільтрів та нижньої панелі, де 
розташовується кнопка вивантаження в Excel, лічильник рядків та електронні підписи.

Аналогічно в меню Інше зібрано більшість кнопок панелі інструментів, про які йде мова в її описі. Це 
меню забезпечує доступність кнопок панелі інструментів у випадку, коли задля звільнення максимальної 
площі для відображення даних панель інструментів знаходиться в згорнутому стані.

Контекстне меню даних

Мал. 64
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Робота з даними

В роботі з програмними продуктами MASTER користувач найбільше часу витрачає на 
введення, перевірку та коригування даних. В даному розділі описується технологія 
роботи з різними типами даних.

123

На Мал. 65 показано екранну форму створення платіжного доручення, елементи якого є типовими 
для більшості екранних форм програмного продукту, тому вона вибрана за приклад для опису технології 
роботи з даними.

Мал. 65

При заповненні кожного із полів програмний продукт надає змогу скористатися контекстним меню, 
яке можна викликати правою клавішею мишки після входу у поле. 

Для кожного поля список доступних пунктів контекстного меню може бути різним. На Мал. 66 
показано повний набір пунктів контекстного меню. В ньому також вказані «гарячі клавіші», за якими 
можуть бути виконані ті чи інші пункти меню.
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Мал. 67

Мал. 66

РОБОТА ЗІ СПИСКАМИ

Значну кількість реквізитів документів, які доводиться заповнювати користувачу, складають 
реквізити, можливі значення яких містяться у відповідних списках-довідниках. Наприклад, це довідник 
банків, довідник контрагентів, довідник рахунків і т.д. Як правило, поля, що заповнюються даними із 
довідників, мають кнопки, які дозволяють відкрити потрібний список та вибрати потрібне значення. 

Технологія роботи з усіма довідниками однакова. Для прикладу обрано роботу з довідником 
організацій. На Мал. 67 показано фрагмент екранної форми заповнення платіжного доручення, в якому 
поле Одержувач є активним і в його правій частині відображаються кнопки       Вибір з довідника (F10) 
та кнопка       Пошук елементів по заданому фільтру (Alt+Down). 

Пошук за маскою Alt+Down

При використанні кнопки      (Alt+Down) програмний продукт відкриває користувачу обмежений 
список значень відповідного довідника, з якого потрібне значення можна обрати простим кліком лівої 
кнопки мишки. Якщо в поле, що заповнюється з довідника, попередньо ввести послідовність символів 
(маску фільтру), які зустрічаються в потрібному значенні, то програмний продукт обмежить список тільки 
тими значеннями, які задовольняють введеній масці. На Мал. 68 показано приклад пошуку в довіднику 
контрагентів, що в назві мають послідовність «ООО», яка задана у масці фільтру. 
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Мал. 69

Мал. 70

Мал. 68

Результуючий список відсортований за релевантністю, і в ньому текст пошуку виділяється напівжирним 
шрифтом. При заданні маски пошуку можна вказати декілька частин слів. Якщо ж вказати в масці код і 
в довіднику знайдеться точна відповідність, тоді в результуючому списку буде лише один рядок. Якщо 
ж в списку декілька рядків, то користувач має обов’язково вибрати одне значення із запропонованих. 

Вибір із довідника (F10)

При використанні кнопки   для вибору потрібного значення програмний продкукт відкриває 
екранну форму уточнення параметрів пошуку. На прикладі Мал. 69 показано екранну форму Пошук 
контрагентів, яка відкривається із поля Одержувач – див. Мал. 69. 
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Якщо в ній просто скористатися кнопкою ОК, то програмний продукт відкриє довідник організацій з 
усіма його даними – див. Мал. 70. В цьому користувач може знайти та вибрати потрібного контрагента, 
переглядаючи довідник за допомогою повзунків вертикальної та горизонтальної прокрутки. Більше того, 
кнопки цієї екранної форми дозволяють користувачу додати, відкоригувати, видалити запис та виконати 
інші операції із записами в довіднику, якщо вони передбачені рівнем доступу поточного користувача. 

Вибір виділеного значення із довідника можна виконати шляхом використання кнопки Вибрати або 
подвійного кліку лівою кнопкою мишки, або клавіші Enter, або комбінації клавіш CTRL+Enter.

Якщо у екранній формі Пошук контрагентів (див. Мал. 69) в поле Контрагент ввести маску пошуку 
та скористатися кнопкою      цього поля, то програмний продукт виведе список значень довідника, 
обмежений вказаною маскою – аналогічно, як було описано вище – див. Мал. 68.

Мал. 71

Якщо скористатися кнопкою Шукати по…, то користувач зможе встановити потрібний порядок 
сортування даних в довіднику.

Якщо ж скористатися кнопкою Додатково…, то користувач матиме змогу уточнити фільтр відбору 
даних до результуючої таблиці довідника. При створенні фільтру користувач може вказати маску. На 
Мал. 71 показано приклад використання маски 32 в полі ІПН. В цьому випадку програмний продукт 
вимагатиме обов’язково вказати конкретне значення із запропонованого списку. Якщо обране  
значення фільтру властиве декільком записам у довіднику, то всі вони потраплять у результуючий  
список. Наприклад, якщо встановлено фільтр Україна по полю Країна (див. Мал. 71), то відберуться  
всі записи зі значенням Україна у цьому полі. В тому випадку, коли фільтр встановлено по полю, яке 
допускає лише одне унікальне значення для довідника, то до результуючої таблиці потрапить лише 
запис із цим значенням. Прикладом такого поля може бути поле ІПН (див. Мал. 71), поле ЄДРПОУ або 
поле Р/рах.
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НУМЕРАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ

Поле Документ № користувач може заповнити вручну або скористатися іконкою автоматичної 
нумерації, що розташована в правій стороні поля – див. Мал. 72. Якщо для поточного документу 
налаштоване правило автоматичної нумерації, то програмний продукт заповнить поле номеру документу 
потрібним значенням.

РОБОТА З ДАТАМИ

Заповнити поле з датами користувач може вручну, ввівши дату з клавіатури, а може також 
скористатися іконкою календаря, яка з’являється у полі в момент, коли воно стає активним – див. Мал. 
73. Клік лівою кнопкою мишки на цій іконці відкриває вікно календаря, в якому користувач може легко 
вибрати потрібну дату – див. Мал. 74. 

Мал. 72

Мал. 73

Мал. 74 Мал. 75 Мал. 76
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За замовчуванням в календарі відкривається поточний місяць, в якому дата вибирається виділенням 
потрібного числа і кнопкою Обрати, або подвійним кліком лівою кнопкою мишки на потрібному числі 
місяця. Кнопки      та      , що розміщені в заголовку календаря на Мал. 74, виконують навігацію на 
попередній місяць та на наступний місяць відповідно. 

Такі ж кнопки на Мал. 75 дозволяють швидко обрати потрібний рік. На Мал. 76 такі ж кнопки дозволяють 
швидко обрати потрібне десятиліття. Клік лівою кнопкою мишки на елементі Сьогодні встановлює в 
календарі поточну дату.

Клік лівою кнопкою мишки на елементі Місяць-Рік (на Мал. 74 цей елемент має значення листопад 
2017 р.) переводить календар в режим швидкого вибору місяця – див. Мал. 75. Подвійний клік лівою 
кнопкою мишки на вибраному місяці відкриває календар цього місяця для вибору потрібного числа, 
тобто повертає календар до виду Мал. 74. Клік лівою кнопкою мишки на елементі Сьогодні встановлює 
в календарі останню дату поточного місяця.

Клік лівою кнопкою мишки на елементі Рік (на Мал. 75 цей елемент має значення 2017) переводить 
календар в режим швидкого вибору десятиліття – див. Мал. 76. Подвійний клік лівою кнопкою мишки на 
вибраному році відкриває календар цього року для вибору потрібного місяця, тобто повертає календар 
до виду Мал. 75. Клік лівою кнопкою мишки на елементі Сьогодні встановлює в календарі останню дату 
останнього місяця поточного року.

Відмова від вибору дати в календарі виконується кнопкою Скасувати в кожному із режимів, 
зображених на Мал. 74 - Мал. 76.

РОБОТА З ЧИСЛОВИМИ ДАНИМИ

Числові поля заповнюються користувачем з клавіатури звичайним чином, і як правило, цей процес не 
викликає ніяких питань. Але в програмному продукті і для цього режиму роботи є помічник- калькулятор. 
Наприклад, при заповненні поля Сума (приклад на Мал. 77 – це фрагмент екранної форми роботи з 
платіжним дорученням) можна клікнути лівою кнопкою мишки на синій трикутник в правому нижньому 
кутку поля (або натиснути клавішу F10 коли це поле активне). В результаті програмний продукт відкриє 
вікно калькулятора – див. Мал. 78, в якому користувач може виконати потрібні підрахунки, а результат 
занести в поле Сума кнопкою Занести. Використовувати калькулятор зручно, наприклад, при розрахунку 
ціни на товари із врахуванням скидок або суми ПДВ, суми з ПДВ, суми без ПДВ.

Мал. 77

Мал. 78
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Мал. 79

РОБОТА З ТЕКСТОВИМИ ДАНИМИ

Звичайні текстові поля також заповнюються користувачем з клавіатури. Для полегшення цього процесу 
в програмному продукті передбачені різні допоміжні функції. Подібні налаштування виконує користувач з 
правами адміністратора програмного продукту.

Якщо користувач почав введення тексту не в тій розкладці (наприклад український текст в англійській 
розкладці), то можна скористатися автоматичним перекодуванням такого тексту. Для цього користувачу 
потрібно в полі введення натиснути Ctrl+A – для виділення всього введеного тексту (або виділити потрібний 
фрагмент тексту), а потім Ctrl+E для перекодування в англійську розкладку, Ctrl+H – для перекодування в 
російську розкладку або Ctrl+K – для перекодування тексту в українську закладку. Ці операції можна також 
виконати за допомогою пунктів контекстного меню (див. Мал. 66).

Ctrl+E для перекодування тексту в англійську розкладку
Ctrl+H – для перекодування тексту в російську розкладку
Ctrl+K – для перекодування тексту в українську закладку
Ctrl+Up - для переведення виділеного тексту до верхнього регістру
Ctrl+Down - для переведення виділеного тексту до верхнього регістру

Якщо потрібно швидко змінити реєстр для вже введеного тексту, то можна скористатися або 
відповідними кнопками контекстного меню (див. Мал. 66), або клавіатурними скороченнями. Для 
переведення виділеного тексту до верхнього реєстру використовують Ctrl+Up, а для переведення до 
нижнього реєстру - Ctrl+Down.

Для інвертування у виділеному тексті реєстрів в контекстному меню є спеціальний пункт Інвертувати 
(див. Мал. 66).

ТЕКСТОВИЙ РЕДАКТОР

При редагуванні текстових полів, коли обсяг тексту, що вводиться, досить великий, можна 
використовувати Блокнот. Для того, щоб скористатися Блокнотом, досить в текстовому полі викликати 
контекстну допомогу (див. Мал. 66) та вибрати пункт Редагувати у Блокноті. В результаті програмний 
продукт відкриє тимчасовий файл у вікні блокноту, в якому користувач може ввести потрібний текст.
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Мал. 80

Мал. 81

Після збереження та закриття блокноту введений текст потрапляє у відповідне поле. На Мал. 79 
показано, як приклад, заповнення поля Примітка у екранній формі додавання зовнішньої довіреності 
за допомогою Блокноту. Слід зауважити, що вікно Блокноту є модальним – до його закриття робота з 
екранною формою, з якої був відкритий Блокнот, неможлива.

ПОЛЯ З АВТОМАТИЧНИМ ЗАПОВНЕННЯМ

На Мал. 80 показано фрагмент екранної форми заповнення платіжного доручення де в секції 
Одержувач заповнено значеннями чотири поля. Насправді, користувач заповнив тільки одне поле – те, 
яке виділене на малюнку кольором. Три інші поля програмний продукт заповнює автоматично, тому що 
вони містять реквізити обраного одержувача. 

Ще одним прикладом такого поля, що заповнюється автоматично може слугувати поле ПДВ (див. 
Мал. 65), тому що воно автоматично обчислюється після внесення суми відповідно встановленої в 
програмному продукті відсоткової ставки ПДВ. 

В інших екранних формах роботи з даними також є аналогічні поля з автоматичним заповненням. 

РОБОТА З ЧЕКБОКСАМИ

Поряд з числовими, текстовими та іншими видами даних в різних екранних формах програмного 
продукту зустрічаються дані, які можуть мати тільки два значення: Так або Ні. Або можуть мати одне 
або декілька значень із переліку можливих. В таких випадах для введення значень у такі поля можуть 
використовуватися чекбокси. 

Приклад використання чекбоксів був наведений вище при описі сортування в довіднику організацій 
(див. Мал. 71). В цьому прикладі показано масив чекбоксів, в якому можна: не встановити жодного, 
встановити один чи декілька, або навіть усі доступні чекбокси. Встановлюються чекбокси кліком лівої 
кнопки мишки у відповідному віконечку. 

Встановлені чекбокси у даному прикладі визначають порядок сортування даних у довіднику 
організацій. Повторний клік лівою кнопкою мишки у віконечку скидає чекбокс і це для даного прикладу 
означає, що сортування за відповідним полем відбуватися не буде.
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Мал. 82

На Мал. 81 показано фрагмент екранної форми довідника персоналу, де в секції Службова 
інформація за допомогою одиночного чекбоксу встановлюється признак прийому на роботу працівника  
за направленням із центру зайнятості. Таке поле може приймати лише одне значення із двох: «Так»  
або «Ні».

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОМИЛКИ ВВЕДЕННЯ

При введенні даних трапляються помилки. В багатьох випадках програмний продукт відслідковує 
помилки та страхує користувача, наприклад не дозволяючи в числове поле чи в поле дати ввести  
текст. В інших випадках програмний продукт фіксує помилки та виводить відповідні повідомлення.  
На Мал. 82 показано приклад такого повідомлення у випадку недопустимого введення дати. Це 
повідомлення виводиться безпосередньо біля поля, в якому виникла помилка.

Інші помилки, які не пов’язані з конкретним полем екранної ¬форми, можуть ініціювати системні 
повідомлення та попередження, що виводяться у рядку статусу. Зразок такого попередження приведено 
на Мал. 83.

Мал. 83

ЗБЕРЕЖЕННЯ ДАНИХ

Для збереження внесених чи змінених даних в кожній екранній формі роботи з даними передбачені 
кнопки: Додати - для екранних форм додавання нових записів (див. Мал. 82),  кнопка Зберегти – для 
екранних форм коригування існуючих даних (див. Мал. 84). В інших екранних формах аналогічні кнопки 
можуть називатися по-іншому. Альтернативним способом закриття екранної форми зі збереженням 
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внесених змін є використання комбінації клавіш підтвердження дії (будь-то внесення змін в дані, пошук 
і.т.д) CTRL+Enter. Ця  комбінація клавіш використовується для підтвердження дії і в інших діалогових 
вікнах програмного продукту.

Мал. 84

ВІДМОВА ВІД ЗБЕРЕЖЕННЯ ВНЕСЕНИХ ЗМІН

Для скасування створення нових записів або збереження внесених змін в існуючі записи передбачена 
кнопка Скасувати. Вона має однаковий вигляд на всіх екранних формах. Відмовитися від збереження 
змін та закрити екранну форму можна також клавішою Esc. Ця  клавіша використовується для відмови 
від виконання дії в інших діалогових вікнах програмного продукту.
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Вкладення

Робота в програмних продуктах MASTER завжди супроводжується відповідними 
документами: договорами, довіреностями, накладними, рахунками-фактурами, 
актами виконаних робіт, заявами, наказами і т.д. На практиці ці документи можуть 
бути як в електронній формі (у вигляді файлів), так і в паперовій. Для забезпечення 
автоматизації супроводження бухгалтерських операцій супутніми документами в 
програмних продуктах передбачений механізм вкладень. 

Наприклад, при реєстрації в програмному продукті договору на покупку або продажу товарів чи послуг 
до цього договору можна зробити вкладення - скан-копію паперового договору з відтисками печаток та 
власноручними підписами сторін.

Цей механізм вкладень дозволяє до кожного бухгалтерського документу, операції, проводки, до 
кожного рядка довідника приєднати файли супутніх документів. Взагалі кажучи, цей механізм дозволяє 
приєднати файл будь-якого формату до будь-якого рядка будь-якої таблиці програмного продукту. Такі 
вкладені файли зберігаються в програмному продукті. При цьому програмний продукт забезпечує 
можливість створення потрібної структури папок для зберігання вкладених файлів, додавання нових 
файлів довільних форматів, видалення непотрібних вкладень, підтримку версій файлів та супроводження 
їх зауваженнями. Якщо комп’ютер користувача має підключення до сканера, то кнопки програмного 
продукту дозволяють створити вкладення шляхом сканування паперових документів.

ВІКНО ВКЛАДЕННЯ

Мал. 85
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Загальний вигляд вікна Вкладення показано на Мал. 85. Область відображення даних має три  
вікна. Кожне вікно в нижній панелі містить свої кнопки. Вікно Вкладення містить структуру папок з 
активними вкладенням. 

Закладка Версії містить структуру папок з неактивними версіями вкладень, якщо вони існують. Вікно 
Перегляд дає змогу користувачу переглянути обране вкладення. 

У вікні, що розташоване в нижній частині робочого вікна, закладка ЕЦП реалізує функціональність 
електронного цифрового підпису вкладень, а закладка Зауваження забезпечує роботу з графічними 
зауваженнями до вкладень.

СТВОРЕННЯ СТРУКТУРИ ЗБЕРІГАННЯ ВКЛАДЕНЬ

В тому випадку, коли вкладень може бути багато, для зручності їх зберігання можна створити 
структуру папок з відповідними назвами і розміщувати вкладення в папках відповідно їх змісту. На 
Мал. 85 показано простий приклад такої структури. Для створення папки використовується випадаючий 
список кнопки Додати (F7) – див. Мал. 86. При цьому обирається пункт меню Створити папку.

МАЛ. 87

Мал. 86

В результаті відкривається діалогове вікно (див. Мал. 87), в якому користувач в поле Назва вводить 
назву папки, а в полі Папка вибирає зі списку потрібну материнську папку.
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Мал. 88

ДОДАВАННЯ ВКЛАДЕНЬ

Для додавання вкладення слід в таблиці екранної форми обрати потрібний рядок таблиці та натиснути 
верхню частину кнопки Вкладення (Shift+F11) - див. Мал. 88. Якщо додається перше вкладення, то 
програмний продукт відкриє діалогове вікно, зразок якого показано на Мал. 89. В цьому діалозі кнопка 
Ні закриває діалог, а кнопкою Так користувач має змогу відкрити провідник Windows, знайти в ньому 
потрібний файл та завантажити його в програмний продукт. Після завантаження файлу відкривається 
вікно Вкладення – див. Мал. 85.

Якщо в обраний елемент таблиці уже містить вкладення, то натискання верхньої частини кнопки 
Вкладення відразу відкриває вікно роботи з ними (див. Мал. 85). Якщо скористатися випадаючим 
списком кнопки Вкладення, і вибрати пункт меню Прості вкладення (див. Мал. 88), то можна відразу 
відкрити провідник Windows і завантажити вкладення незалежно від наявності вкладень у вибраному 
елементі таблиці.

Мал. 89

При додаванні вкладень без використання вікна Вкладення, як було описано вище, нові вкладення 
розміщуються в корені структури сховища, після чого їх можна помістити в потрібну папку способом 
Drag&Drop – просто перетягнувши іконку файлу на іконку потрібної папки.

Для того, щоб нове вкладення відразу потрапляло в потрібну папку, у вікні Вкладення цю папку слід 
обрати мишкою і тільки після цього скористатися кнопкою Додати та пунктом Прості вкладення. Після 
чого в провіднику Windows знайти та обрати потрібний файл вкладення.

Операції редагування та видалення простих вкладень доступні лише користувачу, який їх 
створив та адміністратору. Іншим користувачам вкладення доступні лише для перегляду.
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Мал. 90

Мал. 91

РЕДАГУВАННЯ ВКЛАДЕННЯ

Кнопка Відкрити (F4) на панелі інструментів завантажує в тимчасову папку файл обраного вкладення 
і відкриває його в прикладній програмі, яка в операційній системі користувача асоційована з типом 
файлу вкладення. Про необхідність скористатися кнопкою ОК, після коригування вкладення у відповідній 
прикладній програмі, нагадує повідомлення, зразок якого показано на Мал. 90. В прикладній програмі 
користувач може переглянути та відкоригувати файл вкладення та зберегти зміни в ньому. Після закриття 
змінений файл зберігається в програмному продукті MASTER замість попереднього.

ПЕРЕГЛЯД ВКЛАДЕННЯ

Переглянути вкладення користувач може у вікні Перегляд – див. Мал. 91, при потребі скориставшись 
кнопками масштабування для детального перегляду. Альтернативна можливість – кнопка панелі 
інструментів Перегляд (Ctrl+F4) - див. Мал. 85, яка працює практично так само, як і кнопка Відкрити, але 
з однією суттєвою відмінністю: редагування файлу заборонене. Якщо ж користувач все ж таки змінив 
файл, то зберегти зміни він може лише на своєму локальному комп’ютері у файлі з іншим іменем. В режимі 
перегляду помістити в програмний продукт змінений файл неможливо, але його можна використати для 
додавання нового вкладення або додавання нової версії вкладення.
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Мал. 92

Мал. 93

ДОДАВАННЯ НОВОЇ ВЕРСІЇ ВКЛАДЕННЯ

На практиці часто трапляється, що документи, які були завантажені в програмний продукт, з часом 
змінюються. В таких випадках зручно використовувати механізм, реалізований в програмному продукті. 
Всі останні версії представлені на закладці Вкладення. Програмний продукт MASTER дозволяє створити 
нову версію вкладення, яка стане активною, при цьому попередня стане неактивною і буде доступна на 
закладці Версії. Будь-яку неактивну версію можна зробити активною.

Нову версію вкладення можна створити, використавши кнопку Нова версія на панелі інструментів. 
При цьому програмний продукт GHJLERN відкриває у відповідному додатку обраний файл вкладення. 
В цьому додатку користувач може виконати потрібні зміни в файлі, зберегти їх та закрити додаток.  
В результаті змінений файл стане поточною (активною) версією вкладення і буде показаний за  
закладці Вкладення (див. Мал. 92), а в колонці Версія цієї закладки відобразиться поточний номер версії 
вкладень. 

Усі версії вкладень доступні на закладці Версії, причому активна версія виділяється напівжирним 
шрифтом – на Мал. 93 показано приклад такої закладки. В колонку Коментар користувач може вписати 
довільний текст, який допоможе йому згодом зрозуміти відмінність у версіях.

НОВА ВЕРСІЯ З ФАЙЛУ

Зміна вкладення шляхом редагування первинного файлу може бути зручною для зміни вкладень у 
форматі текстових файлів, файлів Excel або Word. В загальному випадку значно зручніше використати 
кнопку Нова версія з файлу. Вона відкриває вікно провідника Windows і дозволяє користувачу знайти та 
обрати потрібний файл в якості нової версії вкладення – аналогічно, як і при створенні нового вкладення. 
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ПОРІВНЯННЯ ВЕРСІЙ

При наявності декількох версій вкладення може виникнути необхідність точно з’ясувати відмінності 
між ними. Для цього передбачена операція порівняння версій. Використовується ця операція для 
порівняння версій у форматі документів Word. 

Для порівняння версій слід знайти та вибрати потрібне вкладення і для нього натиснути кнопку 
Порівняти версії. В результаті відкриється вікно Виберіть позиції, в якому користувач в чекбоксах 
відзначає ті дві (не більше) версії, які має намір порівняти. Натискання кнопки ОК приведе до того, що у 
додатку Word відкриваються обидві версії вкладення і вони порівнюються засобами Word. 

 На Мал. 94 показана послідовність дій при порівнянні версій, а на Мал. 95 – схематично показано 
результат порівняння. З Мал. 95 зрозуміло, що обидва документи розташовуються поряд у вікні Word, а 
зліва розміщується список виправлень. Крім того у документах червоним кольором виділяється кожне 
виправлення. В списку виправлень вказується фрагмент, що виправлявся, автор виправлень та вид 
виправлень, наприклад «Видалено» чи «Вставлено». 

Мал. 94

Мал. 95
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ПОТОЧНА ВЕРСІЯ

З усіх версій лише одна може бути активною, тобто актуальною на даний момент. На Мал. 93 показано, 
що поточна версія виділяється в таблиці напівжирним шрифтом. При необхідності призначити активною 
іншу версію потрібно обрати її в таблиці та скористатися кнопкою Зробити версію поточною панелі 
інструментів.

Мал. 96

ВИДАЛЕННЯ ВКЛАДЕНЬ І ЇХ ВЕРСІЙ

Видалення вкладень виконується кнопкою Видалити (F8). Якщо потрібно видалити не вкладення, а 
лише деякі його версії, то слід пам’ятати про одне обмеження – неможливо видалити активну версію. 
При спробі це виконати – в області системних повідомлень Програмний продукт виведе попередження: 
«Неможливо видалити активну версію файлу». В цьому разі спочатку слід призначити активною іншу 
версію, або створити її одним із описаних вище способів, і лише після цього видаляти помилкову версію.

Видалення папки можливе лише у тому випадку, коли папка не містить файлів або вкладених папок.

 ДОДАВАННЯ ВКЛАДЕНЬ СКАНУВАННЯМ

Якщо потрібно додати документ як вкладення, коли в наявності є лише паперовий документ, то є 
можливість зробити його скан-копію прямо із програмного продукту. Для цього слід використати 
кнопку Сканувати. Якщо скористатися випадаючим списком кнопки Сканувати, то користувачу буде 
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запропоноване меню (див. Мал. 97), в якому можна вибрати один із варіантів сканування. Пункт меню 
Сканувати дозволяє відсканувати паперовий документ і створити нове вкладення. Пункт Сканувати 
з додаванням використовується для додавання до нових сторінок вже існуючі вкладення формату  
PDF. Пункт меню Сканувати в нову версію дозволяє створити нову версію вибраного вкладення за 
допомогою сканера.

Для сканування користувач у вікні Параметри сканування має обрати формат збереження сканованого 
зображення та натиснути кнопку Приступити до сканування – див. Мал. 97.

Мал. 97

ЗАВАНТАЖЕННЯ ВКЛАДЕННЯ НА ЛОКАЛЬНИЙ КОМП’ЮТЕР

При необхідності завантажити один або декілька обраних файлів вкладень на локальний комп’ютер 
користувач може скористатися кнопкою Завантажити (CTRL+S). При цьому програмний продукт 
відкриває вікно провідника Windows і користувач має змогу обрати потрібну папку і змінити назву файлу 
для збереження.

ЗАВАНТАЖЕННЯ АРХІВУ ВКЛАДЕНЬ

При потребі завантажити декілька або всі файли вкладень на локальний комп’ютер користувача 
можна скористатися кнопкою Завантажити в архіві.

На Мал. 98 показано, що при використанні цієї кнопки користувач має змогу у діалоговому вікні 
уточнити чи всі файли мають завантажуватися в архіві (кнопка Так), чи потрібно обрати лише деякі з них 
(кнопка Ні). 

При виборі кнопки Ні у таблицю вкладень додається колонка чекбоксів для вибору потрібних файлів, 
а в правому нижньому кутку вікна програмного продукту виводиться системне повідомлення – підказка: 
«Виберіть файли для розміщення в архів». 

Після вибору файлів повторне натискання кнопки Завантажити в архіві відкриває провідник Windows, 
в якому користувач може обрати потрібну папку для збереження архіву з файлами, ввести назву цього 
архіву та зберегти його.
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Клавіатурні скорочення

Роботу з даними в усіх пунктах меню програмних продуктів MASTER можна зробити 
більш ефективною, якщо користуватися не тільки мишкою, але і застосовувати 
«гарячі клавіші» - клавіатурні скорочення, які дозволяють спростити та 
пришвидшити роботу з документами.

Нижче наведено перелік «гарячих клавіш» та опис сервісних функцій, які використовуються в 
інтерфейсі програмного продукту найчастіше. 

«Гарячі клавіші» загального призначення

Клавіатурне  
скорочення Опис

F1 Виклик контекстної довідки.

Ctrl+C Копіювання виділеного фрагменту тексту до системного буферу обміну.

Ctrl+Enter Підтвердження дії (внесення змін в даних, пошук і т.д.).

Ctrl+X Вирізування виділеного фрагменту тексту до системного буферу обміну.

Ctrl+V Вставляння виділеного фрагменту тексту із системного буферу обміну.

Ctrl+Tab Перехід вперед по активним закладкам інтерфейсу.

Shift-Ctrl-Tab Перехід в зворотному напрямку по активним закладкам інтерфейсу.

Ctrl+E 
Переведення клавіатури на англійську розкладку (Щту → One). Якщо курсор в цей 
момент знаходиться в текстовому полі то його значення також переводиться на 
англійську розкладку.

Ctrl+H 
Переведення клавіатури на російську розкладку (Nhb → Три). Якщо курсор в цей 
момент знаходиться в текстовому полі то його значення також переводиться на 
російську розкладку.

Ctrl+K 
Переведення клавіатури на українську розкладку (CSV → Сім). Якщо курсор в цей 
момент знаходиться в текстовому полі то його значення також переводиться на 
українську розкладку.

Сtrl+↑ Переведення клавіатури до верхнього реєстру (Три → ТРИ).

Сtrl+↓  Переведення клавіатури до нижнього реєстру (ТРИ → три).

Alt+↓
Виклик в поточному полі екранної форми відповідного довідника для вибору із 
нього необхідного значення. 

Tab Перехід вперед за порядком елементів екранної форми. 
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«Гарячі клавіші» загального призначення. Завершення

Клавіатурне  
скорочення Опис

Shift+TAB Перехід між елементами екранної форми у зворотному напрямку.

Alt Відкриття додаткового меню.

Ctrl+F
При роботі з таблицями - перенесення в поле фільтру значення поточного поля 
таблиці або виділеного фрагменту. Застосовується фільтр після кліку лівою 
кнопкою мишки в полі таблиці або натискання клавіші Enter. 

Ctrl+Shift+F В інших випадках Ctrl+F відкриває вікно пошуку.

Alt+F5 Очистка всіх швидких фільтрів та повернення таблиці до відображення первинної 
інформації. 

Ctrl++ Вивантаження вмісту поточної таблиці в файл Excel (аналогічно кнопці 
Вивантаження в Excel        ). 

Ctrl++ Автоматичний підбір ширини колонок – див. Мал. 99. Цю ж дію можна виконати 
подвійним кліком лівої кнопки мишки в заголовку крайньої лівої колонки таблиці.

Мал. 99 Мал. 100

Функціональна клавіша, 
Клавіатурне скорочення Опис

F2

Кнопка Розрахунок (або клавіша F2) дозволяє користувачу виконати 
одну із передбачених для поточних даних розрахункових операцій – див. 
малюнок нижче.

Інші функціональні клавіші та клавіатурні скорочення для роботи з даними
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Функціональна клавіша, 
Клавіатурне скорочення Опис

F3 Виклик вікна контекстного пошуку.

F4

F4 (або кнопка Перегляд), як правило, надає користувачу доступ на перегляд 
тієї інформації, для якої операції створення, редагування чи видалення йому 
заборонені.
F4 (або кнопка Змінити) відкриває екранну форму редагування для 
поточного документу якщо операція редагування доступна для користувача.

Shift+F4
Shift+F4 (або кнопка Перечитати) ініціює сеанс зв’язку із сервером для 
оновлення даних в поточному вікні інтерфейсу та всіх пов’язаних з ним 
вікнах.

F5 F5 (або Кнопка Друк) відкриває вікно вибору друкованої форми.

Ctrl+F5

Ctrl+F5 (або кнопка Види 
відображень) дозволяє вибрати 
один із наперед налаштованих 
видів відображень.

Shift+F5 Shift+F5 (або кнопка Конструктор звітів) відкриває вікно Конструктор звітів і 
видів відображень.

F6

F6 (або кнопка Відбір) дозволяє працювати із заздалегідь налаштованими 
та збереженими умовами відбору даних - фільтрами. 

Alt+F6 Уточнити поточний фільтр можна за допомогою комбінації клавіш Alt+F6.

Ctrl+F6 Фільтр можна скасувати комбінацією клавіш Ctrl+F6, або кнопкою Скасувати. 

Shift+F6 Shift+F6 (або кнопка Конструктор запитів) відкриває вікно Конструктор 
запитів.

F7 F7 (або кнопка Додати) відкриває екранну форму додавання нового 
документу. 

Інші функціональні клавіші та клавіатурні скорочення для роботи з даними. Продовження
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Функціональна клавіша, 
Клавіатурне скорочення Опис

Ctrl+F7 Ctrl+F7 (або кнопка За зразком) відкриває екранну форму додавання нового 
документу за зразком поточного документу.

F8

F8 (або кнопка Видалити) дозволяє користувачу безповоротно видалити 
вибраний елемент із Програмного продукту. На екрані з’явиться діалогове 
вікно підтвердження операції.

Крім простого видалення існує ще два варіанти видалення: видалення 
з перевіркою та видалення із заміною. Ці варіанти видалення 
використовуються в роботі з даними, на які можуть бути посилання з 
інших таблиць програмного продукту.
Видалення з перевіркою полягає в тому, що при спробі видалити запис 
із довідника програмного продукту виконує пошук посилань на цей 
запис у всіх інших таблицях. 
Якщо таких посилань не знайдено, то вибраний запис видаляється, 
інакше формується протокол зі списком документів, які містять такі 
посилання.
Видалення із заміною виконує заміну посилань на запис, який 
видалиться, у всіх репозиторіях (таблицях) програмного продукту. 
В цьому разі програмний продукт також виведе діалогове вікно 
підтвердження операції з детальним коментарем щодо того, які саме 
дані видаляються і на які замінюються.
Режим Заміна дозволяє зробити заміну у репозиторіях (таблицях) 
програмного продукту одного посилання на запис довідника на інше 
посилання.

Ctrl+F9

Ctrl+F9 (або Кнопка Період) відкриває діалогову форму вибору періоду, 
наприклад, для розрахунку відпускних, лікарняних чи пільг, а також звітного 
періоду при тестуванні його закриття.

F10 F10 – перехід до рядків. 

Shift+F11

Клік лівою кнопкою мишки по верхній частині кнопки Вкладення або 
комбінація клавіш Shift+F11 відкривають вікно, яке дозволяє виконати 
всі роботи з вкладеннями – від створення чи вибору файлу до підтримки 
версійності файлів вкладень.

Інші функціональні клавіші та клавіатурні скорочення для роботи з даними. Продовження

Слід мати на увазі, що відновити видалені документи неможливо, 
тому користуватися цією кнопкою слід обережно.
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Функціональна клавіша, 
Клавіатурне скорочення Опис

F12

F12 (або клавіша кнопка Документи) 
відкриває додаткове меню 
(див. малюнок нижче), в якому 
користувач може вибрати потрібний 
пункт для отримання додаткової 
інформації.

Ctrl+F12 Ctrl+F12 (або кнопка Методи RRT) відкриває вікно Налаштування 
методів RRT.

Shift+F12 Shift+F12 (або кнопка Бізнес-процеси) відкриває вікно роботи з бізнес-
процесом. 

CTRL+A Зазначити (обрати) всі рядки таблиці. 

Alt + →

Переведення документу з поточної стадії обробки до наступної. 
Напис на кнопці може відрізнятися від напису по замовчуванню. 

Alt + ←

Переведення документу з поточної стадії обробки до попередньої. 
Напис на кнопці може відрізнятися від напису по замовчуванню.

Інші функціональні клавіші та клавіатурні скорочення для роботи з даними. Завершення
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Використання мишки в роботі з таблицею

Дії мишкою Опис

Клік лівою кнопкою мишки 
на піктограмі рівня ієрархії

Піктограма        вказує на те, що даний рівень ієрархії згорнутий і 
клік лівою кнопкою мишки по цій кнопці розкриває структуру рівня. 
Вид піктограми        вказує на те, що внутрішня структура цього 
рівня розгорнута і клік лівої кнопки мишки по цій кнопці згортає цю 
структуру.

Клік лівою кнопкою мишки 
на заголовку колонки

Клік лівою кнопкою мишки на заголовку вибраної колонки дозволяє 
впорядкувати дані в таблиці в порядку зростання даних у цій колонці, 
а повторний клік лівою кнопкою мишки по цьому ж заголовку змінює 
порядок сортування даних таблиці на протилежний. Якщо потрібно 
виконати сортування даних по кількох полях, то можна скористатися 
кнопкою CTRL, утримуючи її натиснутою при кліці заголовків колонок, за 
якими потрібно виконати сортування.

Подвійний клік лівої 
кнопки мишки на 

заголовку самої лівої 
колонки таблиці

Автоматичний підбір ширини колонок. Цю ж дію можна виконати 
комбінацією клавіш Ctrl++.

Подвійний клік лівою 
кнопкою мишки на назві 

вікна (закладки)

Подвійний клік лівою кнопкою мишки на назві вікна (закладки) 
розгортає це вікно (закладку) на всю область відображення даних. 
Повторний подвійний клік лівою кнопкою мишки на заголовку вікна, 
повертає попередній його вид і розмір.

Натискання лівої кнопки 
мишки на межі колонок 

таблиці

Зміна розміру колонки таблиці: навести курсор мишки на праву межу 
колонки, розмір якої потрібно змінити. При цьому курсор мишки 
змінить свій вигляд, а програмний продукт виведе спливаючу підказку. 
Затиснувши ліву кнопку мишки користувач може зменшити або збільшити 
розмір колонки, рухаючи курсор відповідно вліво або вправо. Відпускання 
кнопки мишки встановлює нову праву межу вибраної колонки.

Натискання лівої кнопки 
мишки на заголовку 

колонки таблиці

Для зміни порядку розташування колонок в таблиці користувач має 
навести курсор мишки на заголовок колонки, затиснути ліву кнопку 
мишки і переміщувати курсор до місця нового розташування колонки. 
В процесі переміщення курсору мишки вліво/вправо кольоровим 
потовщенням лівої/правої межі колонки буде вказана можлива нова 
позицію колонки. При досягненні бажаної позиції користувач відпускає 
кнопку мишки і колонка займає цю позицію.

Клік правою кнопкою 
мишки на межі колонок 

таблиці

Закріплення колонок таблиці виконується так: перемістити до лівої 
частини вікна ті колонки, які мають залишатися у вікні постійно та 
розмістити їх в бажаному порядку. Потім слід навести курсор мишки на 
праву межу самої правої колонки, яка має бути нерухомою, дочекатися, 
коли курсор змінить свій вигляд і з’явиться підказка – виконати клік 
правою кнопкою мишки.

Клік правою кнопкою 
мишки на заголовку 

колонки таблиці

Виклик контекстного меню для колонки таблиці, наприклад, для 
приховування колонки. Для цього досить просто виконати клік правою 
кнопкою мишки на назві колонки та у контекстному меню вибрати пункт 
Приховати колонку.

Клік правою кнопкою 
мишки на області даних в 

таблиці

Клік правою кнопкою мишки на області даних в таблиці відкриває 
контекстне меню даних.
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Використання мишки в роботі з таблицею. Завершення

Дії мишкою Опис

Клік правою кнопкою 
мишки на заголовку 

колонки таблиці

Клік правою кнопкою мишки на заголовку колонки таблиці відкриває 
контекстне меню колонки.
Якщо в контекстному меню були виконані пункти ABC-аналіз або XYZ-аналіз, 
то повторний клік правою кнопкою мишки на заголовку колонки таблиці 
повертає її в звичайний режим відображення даних.
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З усіма пропозиціями та зауваженнями,  
а також в разі виявлення в книзі будь-яких 
помилок звертайтесь, будь ласка,  
за телефоном 

      (044) 333-444-7

або по email: 

      books@masterbuh.com.

ШАНОВНІ  
ЧИТАЧІ!


