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evidenca članov
Ukaz je namenjen izpisovanju šifrantov za kodirana polja.
Nekateri podatki v vnosnih maskah za posamezne kategorije članov so
kodirani. Šifrant za posamezno kodirano polje se izpiše po sledečem postopku:
Kazalec utripa v polju, v katerega moramo vpisati kodiran podatek. Dostop do
šifranta omogočajo ukazne tipke.

Ukazne tipke
ali

X
YQ

Zahtevo za izpis šifranta lahko vnesemo tudi posredno, in sicer prek ukazne
vrstice. Po pritisku na tipko H ali tipki V I se v ukazni vrstici izpiše
beseda Ukaz:.
Ukazna vrstica

Ukaz: CODE
Po pritisku na tipki ali po potrditvi ukaza se izpiše šifrant. Če v polje nismo
vpisali nobene vrednosti, se izpiše šifrant od začetka, sicer pa se izpiše od
vpisane kode naprej.
Po šifrantu se pomikamo s tipkami Õ, Ï, Z, N, O in B. Po
potrditvi s tipko L se izbrana koda prenese v polje.
Kadar želimo izpisati šifrant samo za omejeno območje (npr. poštne številke, ki
se začnejo s 6), vpišemo v ustrezno polje začetno vrednost (npr. "6"). Po
pritisku na tipko X ali tipki Y Q se izpišejo vse kode, ki se začnejo s to
vrednostjo. Če vpišemo v kodirano polje kodo v celoti, se po potrditvi izpiše še
pomen kode (npr. 6000 Koper). Če pa smo vpisali kodo, ki je določen
šifrant ne vsebuje, se v vrstici sporočil izpiše sporočilo Kode ni v
šifrantu - za izpis šifranta pritisnite [PF2].
V šifrantu lahko poiščemo ustrezne kode tudi po pomenu. Po pritisku na tipki

Y C se na spodnjem robu okna izpiše beseda Išči:, za katero vpišemo
iskalni pojem. Po potrditvi s tipko L se kazalec postavi h kodi, ki ustreza
iskalnemu pojmu. S tipko C preverimo, ali iskalnemu pojmu ustreza več kod
v šifrantu.
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CODE - 1: Izpis šifranta poštnih številk za območje 6xxx

Če iz šifranta ne želimo izbrati nobene kode, pritisnemo tipko F.
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