Filtry v aplikaci INFOwin
Filtr slouží k omezení zobrazených dat v tabulce dle zadaných podmínek. V aplikaci je možné používat
dva druhy filtrů. První, který se vyvolává pomocí toolbaru v horní části obrazovky viz obrázek.

Tento filtr nemusí být obsažen u všech tabulek v systému. Po stisknutí se zobrazí formulář
s vybranými položkami pro nastavení filtru. Například u vystavených faktur vypadá formulář filtru
takto.

Vyplníte příslušné pole pro nastavení filtru a tlačítkem „Nastavit filtr“ formulář ukončíte a na tabulce
se nastaví příslušný filtr. Současně s tím se automaticky uloží nastavení posledního filtru a později jej
můžete vyvolat. Uložení filtru můžete provést také ručně pomoci tlačítka v levém spodním rohu.
Systém se zeptá na název pod kterým chcete filtr uložit a filtr se uloží.

Pro načtení uložených filtrů druhé slouží tlačítko v levém spodním rohu.

To zobrazí formulář s výběrem již uložených filtrů včetně posledního aktuálního filtru.

Označíte v tabulce požadovaný filtr a pomocí tlačítka „Vybrat filtr“ je vyberte. Provede se naplnění
hodnot ve formuláři filtru podle uloženého stavu. Tlačítkem „Zrušit filtr“ můžete příslušný filtr zrušit.

Obecné filtry
Druhý druh filtru je takzvaný obecný filtr. Tlačítko pro jeho vyvolání je umístěno ve spodní časti
formuláře s tabulkou dat a je obsaženo na každém formuláři s tabulkou.

Toto tlačítko vyvolá formulář s nastavením obecného filtru.

Zde můžete nad všemi poli v tabulce nastavit příslušné výběry. Pomocí výběrových polí nastavíte
takzvaný „Operand“ tedy jestli se rovná, je větší apod. Dále pomocí „Podmínky“ nastavíte, jestli má
platit podmínka současně s ostatními nebo ne. V případě, že potřebujete nějakou podmínku zdvojit
provedete to pomocí tlačítka „Zkopírovat řádek“. Využijete to pro filtry kdy je potřeba například
nastavit částka větší než 1000 a současně částka menší než 1500. Filtry lze zase ukládat a později
načíst včetně filtru naposledy použitého. Tlačítkem „Ukázat filtr“ si můžete zobrazit vygenerovaný
řetězec filtru.

