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7.10 НАСТРОЙКИ НА РЕДАКТОРА НА ЗАПИСА 

Работното пространство в потребителския интерфейс за каталогизация 

може да се адаптира. 

Предефинираната настройка на работното пространство разделя 

потребителския интерфейс за каталогизация на редактор в левия прозорец 

и на временна памет за записи в десния прозорец. Ако желаете да 

промените работното пространство така, че редакторът на записа да бъде 

в десния прозорец, а временната памет за записи в левия прозорец, 

избирате метода Настройки / Промени съдържанието на прозорците.  

Когато желаете да виждате само редактора, временната памет за записи се 

затваря като се кликне върху стрелката  (насочена на дясно) на 

подвижния контур, разграничаващ редактора от временната памет. Ако се 

кликне върху стрелката  (насочена на ляво), остава отворен само 

десният прозорец. 

В първата лента на редактора е изписан идентификационният номер на 

записа, а под нея в съкратен вид и във възходяща последователност са 

изброени полетата. В съкратен вид са показани само полетата и 

цифровите стойности на индикаторите, ако има такива. 

Ако желаете освен означенията на полетата, подполетата и индикаторите 

в редактора да се показват и техните значения или наименования, 

активирайте в менюто Настройки следните полета за отметка: 

 "Покажи имената на полетата и подполетата" 

 "Покажи значението на индикаторите" 

 "Покажи значението на кодовете" (тези настройки се прилагат и за 

временната памет за записи) 
 

Полезен съвет: 

Когато полето за отметка "Покажи имената на полетата и подполетата" в 

менюто Настройки не е активирано, имената на полетата и подполетата 

се показват в редактора на записа като екранни пояснения при насочване 

на стрелката на мишката върху тях.  

 

Когато желаете да  разширите само отделно поле в редактора, 

активирайте в менюто Настройки полето за отметка "Разшири само 

избраното поле".  

Когато желаете да се отваря винаги в разширена форма, активирайте в 

менюто Настройки полето за отметка „Разшири показването на 

записите”. 

Когато желаете всички полета или полета с индикатори, които променяте 

да се оцветяват в редактора в жълто, активирайте полето за отметка 

"Покажи промените" в менюто Настройки.  
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В подполетата данните може да се въвеждат и в отделен прозорец. Ако в 

менюто Настройки се активира полето за отметка "Редактирай в отделно 

поле за въвеждане", под редактора и временната памет се отваря прозорец 

с  отделно поле за въвеждане. 

В случай на частично застъпване на полета или подполета може да се 

обнови записа като се избере методът Изглед / Обнови редактора.  
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