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ЗА РЪКОВОДСТВОТО 

Писмени условности, използвани в това ръководство: 

1. Текстът в получерно посочва наименованията на прозорците, 

табулаторите и бутоните. 

 

Примери: 

Отваря се редактор Поръчка. 

Отваря се прозорец Отмяна на поръчка. 

Натиснете табулатора с наименование Детайли. 

Натиснете бутон Избери. 

 

2. Наименованията на менютата и методите в лентата с менюта са 

изписани в получерно. Първо е посочено наименованието на менюто, 

а след това – наименованието на метода. Наименованията на 

категориите също са изписани в получерно. 

 

Примери:  

Изберете категорията Поръчка 

Изберете метода Категория / Нов Обект.  

 

3. Тези части от текста, които имат особено важно значение са изписани 

в получерен курсив. 

 

Пример:  

Дестинацията може да бъде електронен адрес или принтер.  

 

4. Иконите са изобразени графично. 

 

Пример:  

Натиснете върху икона .  

 

5. Наименованията на атрибутите, параметрите и падащите списъци са 

оградени в двойни кавички. 
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Пример: 

От "Формат на списъка с попаденията", изберете формата, в който 

желаете да бъдат показани резултатите от търсенето.  

 

6. Стойностите на атрибутите са изписани с курсив. 

 

Пример: 

Ако потребител желае да  копира определена статия, във „Вид на 

услугата” изберете стойността покупка, след това във „Вид на 

материала” изберете стойността статия и накрая стойността копие в 

„Вид на носителя”.  

7. Наименованията на клавишите от клавиатурата са оградени в остри 

скоби. 

 

Пример:  

<Enter>, <Tab>, <Shift>, <Ctrl>, <Alt>, <Esc>. 

 

8. Знакът плюс (+), поставен между наименованията на два клавиша 

означава, че те трябва да бъдат натиснати едновременно. 

 

Пример:  

<Ctrl>+<P> означава, че трябва да натиснете едновременно <Ctrl> и 

<P>. Първо натиснете <Ctrl> и го задръжте, след това натиснете <P>.  
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