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Klávesové zkratky
1.1 Pohyb v přehledu
Ikona

Činnost
Skrývá/zobrazuje levý panel
Skrývá/zobrazuje pravý panel
Skrývá/zobrazuje/zvětšuje horní/dolní panel
Přechod na předchozí záznam v seznamu
Přechod na následující záznam v seznamu
Přechod na první záznam

Klávesová zkratka
CTRL + šipka doleva
CTRL + šipka doprava
CTRL
+
šipka
dolů/nahoru
šipka nahoru
šipka dolů
ALT+HOME

Přechod na poslední záznam

ALT+END

Přechod na předchozí záznam

ALT+PAGE UP

Přechod na další záznam

ALT+PAGE DOWN

Přechod na první stránku přehledu

SHIFT+HOME

Přechod na další stránku přehledu

SHIFT+PAGE DOWN

Přechod na předchozí stránku přehledu

SHIFT+PAGE UP

Přechod na poslední stránku přehledu

SHIFT+END

Zobrazí/skryje systémové sloupce v přehledu
Otevře poslední proces z historie procesů
Potvrzení formuláře průvodce
Potvrzení dialogu
Zavření okna (slovníky, filtr apod.)

F9
ALT+x
ENTER
ENTER
ESC

1.2 Filtrování
Ikona

Činnost
Otevře/Uzavře řádek rychlého filtru v seznamu
Aplikace nastaveného rychlého filtru

Klávesová zkratka
ALT+Q
ENTER

Vypnutí/Zapnutí aktuálního filtru
Vymazání filtru

ALT+M
ALT+L

Otevření filtrovacího dialogu
Aplikace nastaveného filtru se zavřením dialogu

ALT+F
ALT+ENTER

Operátory
..

vyjádření rozsahu od-do (100..500)

<>

různé od (<>5)

|

nebo (A|B)

>

větší než (>5)

&

a současně (A &B)

<

menší než (<5)

@

zapnutí citlivosti na velká a malá písmena

>=

větší nebo rovno (>=5)

<=

menší nebo rovno (<=5)

null vyjádření prázdné hodnoty
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1.3 Karta předmětu
Ikona

,

Činnost
Založení nového záznamu
Založení hromadné karty; hromadný výběr položek
Přechod na sousední záložku na kartě - vlevo
Smazání záznamu
uložení záznamu
obnovení karty, opuštění záznamu bez uložení
Přechod na sousední záložku na kartě - vpravo
Otevření aktuálního číselníku
Potvrzení výběru z číselníku

Klávesová zkratka
ALT+INSERT

Zavření okna (slovníky, filtr apod.)
Zobrazení pole pro přidávání nových položek
Potvrzení přidání hodnoty do seznamu na kartě
Editace položky v seznamu na záložce
Přechod na kartu položky v seznamu
Vložení aktuálního data

ESC

ALT + šipka nahoru
ALT+DELETE
ALT+INSERT
ALT+R
ALT + šipka dolů
ALT+C
ENTER

ALT+D

1.4 Editace polí
Činnost
Přemístění kurzoru na začátek textu ve vkládacím poli
Přemístění kurzoru na konec textu ve vkládacím poli
Kopírování označeného textu do schránky
Vyjmutí označeného textu a vložení do schránky
Vložení textu ze schránky
Označení celého textu vkládacího pole
Označení znaku od pozice kurzoru vlevo
Označení znaku od pozice kurzoru vpravo
Označení řádku od pozice kurzoru směrem nahoru
Označení řádku od pozice kurzoru směrem dolů
Označení textu od pozice kurzoru na začátek řádku
Označení textu od pozice kurzoru na konec řádku
Označení textu od pozice kurzoru na začátek textu
Označení textu od pozice kurzoru na konec textu

Klávesová zkratka
CTRL + HOME
CTRL + END
CTRL + C
CTRL + X
CTRL + V
CTRL + A
SHIFT + šipka doleva
SHIFT + šipka doprava
SHIFT + šipka nahoru
SHIFT + šipka dolů
SHIFT + HOME
SHIFT + END
CTRL + SHIFT + HOME
CTRL + SHIFT + END

1.5 Prohlížeč
Činnost
Přepnutí na celou obrazovku a zpět
Velikost textu v prohlížeči
Vymazání mezipaměti

Klávesová zkratka
F11
CTRL + kolečko myši
CTRL+SHIT+DEL
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1.6 Psaní speciálních znaků
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