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Peamenüü
Peamenüü on koht, kust saab avada kõiki (lubatud) seadistusi, dokumente ja aruandeid. Peamenüü
on jagatud kaheks vaateks - vaikimisi, kus on kõik elemendid ning kasutaja menüüks, kus on kasutaja
poolt valitud enamkasutatavad moodulid ja eelhäälestatud salvestatud aruanded. Vasakul üleval
nurgas näidatakse mil viisil ja kust kasutaja on viimati sisse loginud. Kui aeg või aadress tundub
kahtlane, siis tuleks kindlasti ära vahetada oma parool ning teatada oma süsteemi haldajale.
Seadistuste alt saab muuta erinevaid häälestusi (üldised seadistused, väljatrükid, nuppude värvid,
kasutajate õigused, tõlkimine jne) ning tabeleid (seeriad, klassid, valuutad, keeled, objektid,
perioodid, sündmuste tüübid, staatused, lisaväljad jne)
Dokumendid on ﬁrma elu kajastavad tegevused
Aruanded näitavad dokumentide pealt koostatud aruandeid

Valikud
Peamenüü - kõik võimalikud seadistused, dokumendid ja aruanded
Kasutaja menüü - valitud seadistused ja salvestatud aruanded
Näidikud - valitud graaﬁkud ja aruanded
Kaustad - Directo dokumendihaldus
Foorum - Directo foorum
Peamenüüs saab otsida avatavaid dokumente ja aruandeid lihtsalt klaviatuurilt otsingusõna
kirjutama hakates, siis ilmub peamenüü keskele ﬁltreeringu tulemus. Filtreeringu saab ära ESC klahvi
abil või hiirega otsingu kastist väljapoole klikkides.

Kasutaja menüü
Peamenüü on otstarbekas kohandada juhul kui:
Kasutaja kasutab salvestatud aruandeid
Kasutajal on peamenüüs dokumente ja aruandeid, mida ta ei vaja üldse või enamasti.
Kasutajamenüü seadistamiseks tuleb peamenüüs vajutada Kasutaja menüü ja valida sealt link
Menüü valimine.
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Avanevas aknas on päise valikud:
Peale sisselogimist kuvatakse: valikust valida Kasutaja menüü
Valitud elemendid on: oma/ühes tulbas (kui elemente on vähe, siis võib ka ühe tulba alla panna)
Seadistuse linke näidatakse: Jah/Ei (kui kasutaja Seadistada ei saa, siis mõistlik valik Ei).

Kasutaja menüü sisu
PEAMENÜÜS -saab panna linnukesed nendele dokumentidele ja aruannetele, mida soovitakse
Kasutaja menüüs näha.
AVANEB KOHE - saab panna linnukesed nendele aruannetele või lehitsejatele, mis peale
sisselogimist koheselt avatakse.
VÄRV - saab valida, mis värvi on antud link.

Nupud
- paneb linnukesed kõigile PEAMENÜÜS tulpa.
- eemaldab kõik linnukesed.
- salvestab muudatused.

Isikliku tulba Kasutaja alt on võimalik valida, millises järjekorras dokumendid ja aruanded kuvatakse
ning mitu enimkasutatavat elementi (kokku dokumentide ja aruannete seast) on esile tõstetud.

https://wiki.directo.ee/

Printed on 2021/09/19 13:33

2021/09/19 13:33

3/4

Peamenüü

Salvestatud aruannete nimesid, järjekorda ja paiknemist saab muuta Isiklike seadistuste alt. Samast
saab aruandeid ka kustutada.

Lingid
Kasutajate nimekiri - süsteemis olevate kasutajate nimekiri, süsteemi kasutus ajaliselt ning
viimane aktiivsuse aeg.
LOGOUT - logib kasutaja süsteemist välja.

Kiirklahvid
F2 - avab uue dokumendi sellest registrist, mille lingi kohal kasutaja hiirekursorit hoiab f2.mp4
F3 - avab olemasoleva dokumendi kasutaja kopeerimispuhvris oleva koodi või numbri järgi sellest
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registrist, mille lingi kohal kasutaja hiirekursorit hoiab
peamenyy_f3.mp4
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