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Vytváření dokumentů WORD pro  KitchenDraw










Tento dokument obsahuje informace potřebné k úpravě nebo tvorbě nových dokumentů Word  počínaje verzí  WORD 6.0 (soubory .DOC) které budou poté použitelné v KD k vystavení dokumentů cenových nebo grafických (cenových nabídek, objednávek, faktur, nebo grafických výstupů, ...).

Důležité uporornění:
Pokud si budete vytvářete vlastní dokumenty Word, tuto novou složku uložte mimo standardní adresář C:\KD\Doc. Zabráníte tomu, aby se při zavedení nové verze programu (v případě, kdyby byl stávající dokument modifikován a zachován název souboru)  Váš dokument přeinstaloval a byl by tímto zničen.
Cestu v adresáři Konfigurace/Systém pro Documenty Word upravte dle takto zvoleného umístění.


Ke snadnějšímu vyhledání původních  dokumentů jako vzoru Vám poslouží tento soupis. 

BC		předběžná objednávka
BL 		dodací list
CC		objednávka zákazník
CPC		platební podmínky k objednávce
CMD		objednávka
DM		cenová nabídka (nábytek)
FAC		faktura

Za podtržítkem se nachází přesnější definice části dokumentu :

ENT		záhlaví
LET1		úvodní dopis
PIEDS		zápatí
MEUB		nábytek (bez ceny)
GEN		generické volby(model, povrchové úpravy…)
NOMB		název
MOD1		název modelu
ELEC		elektropřístroje
MT1		nábytek s DPH
MLT1		nábytek s DPH,  detailní, s cenou za každý prvek (L= legální, zákonný)
MLH1		nábytek bez DPH,  detailní, s cenou za každý prvek
ELH		elektrospotřebiče bez DPH, detailní
ELT		elektrospotřebiče s DPH, detailní 
FLT		příslušenství s DPH, detailní
SLH		sanitární vybavení 
PLT		montáž
LLT		doprava
REG		lhůtník splatnosti
RECT		rekapitulace s DPH
RECH		rekapitulace bes DPH







Dokumenty  WORD pro KD jsou tedy obyčejné dokumenty, ve kterých jsou umístěna klíčová slova která “ přivolají ”  informace obsažené ve scénách KD, případně i do  parametrovanèch tabulek. 
Klíčová slova mohou být dvou typů :

1.	Klíčová slova jednoduchá : jedná se o informace systémové, informace o dodavateli nebo informace vztahující se ke scéně nebo na současnou rubriku. Tyto slova mohou být umístěna na libovolném místě v dokumentu. Vlastnosti písma (druh, velikost, barva, atd.) které budou použity ke znázornění konečného textu jsou přeneseny jediným znakem @ situovaným na začátku klíčového slova.
2.	Klíčová slova v tabulkách : jedná se o informace týkající se objektů současné scény. Tyto informace musí být obsaženy v tabulkách(jeden řádek na artikl). Každá tabulka dokumentu shromažďuje objekty jedné rubriky popřípadě  vše nebo část  objektů scény dle kritér třídícího filtru a třídění definovaného v odstavci definice tabulky.

Dvě následující kapitoly udávají seznam rozličných klíčových slov jakož i jejich případné parametry. Parametry fakultativní jsou znázorněni v písmu italika.

Klíčová slova jednoduchá

Klíčové slovo jednoduché je formováno znakem @ který je ve formátu fontu , následuje jméno  rodu, ke kterému patři, poté následuje informace kterou reprezentuje , a nakonec následují případné parametry v závorkách a oddělených čárkami.
Příklad : @Base.ClientNom() který uvede jméno zákazníka nebo  @Base.InformationChoix(2) který vrátí učiněný výběr do volné informace č.2 (výběr v dialogovém okénku “ Další informace v KD”).

Klíčové slovo modré uvádí, že pokud hodnota není obdržena, řádka, ve které je obsažen, bude zrušena. Např., v definici adresy může dojít k tomu, že určitá pole, jako např. “ Adresa 3 ” nebudou udána ; v tomto případě, odpovídající řádka má být zrušena, z toho důvodu, aby nenechala prostor mezi  “ Adresa 2 ” a řádkou, která udává PSČ města. Způsob jak obdržet výsledek je právě udat klíčové slovo v modré barvě, tedy @Base.ClientAdresse3().

Stejným způsobem tak slovo podtržené a umístěné v buňce tabulky bude mít za následek zrušení řádku, pokud bude mít nulovou hodnotu. Díky této metodě je možné zrušit řádky, které udávají rabaty (po tabulkách artiklů) a pokud tyto nejsou udělené, tedy nulové, je samozřejmě lépe tyto neznázornit.
Existuje 6 rodů klíčových slov jednoduchých a to dle funkce celku, ke kterému se vztahují:

Système	=systém. klíčová slova, která se vztahují na systém informací, jako např. současné datum

Fournisseur	=dodavatel . Klíčová slova vztahující se k informacím týkajících se současného dodavatele (použití v dokumentech typu “ objednávka od dodavatele ”)
Scène	=Scéna. Klíčová slova vztahující se  k informacím týkajících se současné scény ; převážně informace o cenové nabídce nebo rozměrech.
Rubrique	= Rubrika. Klíčová slova vztahující se  k informacím týkajících se rubrik; informace cenové nabídky.
Base	=Báze. Klíčová slova vztahující se  k informacím týkajících se konkrétního projektu (zákazník, adresa dodávky, lhůtník splatnosti, prodavač, prodejna atd.)
Interne	=Interní. Klíčová slova vztahující se  k informacím týkajících se samého dokumentu ; počet řádků tabulky, číslo řádku v tabulce

K tomuto slovu  se připojuje zvláštní symbol, který znázorňuje měnu současné scény. Tento symbol je $. Všude, kde se objeví v dokumentu, bude zaměněn za symbol měny použité v současné scéně.


Klíčová slova “ Système ”
@Système.Date()
Datum systému počítače vyjádřené ve formě: 15/10/95


 
Klíčová slova “ Fournisseur ” (dodavatel)
@Fournisseur.Nom()				jméno 
@Fournisseur.Adresse1()			adresa 1
@Fournisseur.Adresse2()
@Fournisseur.Adresse3()
@Fournisseur.CodePostal()			směrovací číslo
@Fournisseur.Ville()				město
@Fournisseur.Pays()				země
@Fournisseur.Téléphone()			
@Fournisseur.Télécopie()			fax
@Fournisseur.Code()				kód
@Fournisseur.CodeClient()			kód zákazníka
Tato klíčová slova odpovídají na předcházející informace v dialogovém okénku KD Fournisseur : XXX (jméno, adresa, atd.).

Klíčová slova “ Base ” (Báze)
Klíčová slova typu Base umožňují přístup k informacím týkajících se zákazníka vytvářené scény, uživatele který scénu vytváří, prodejny, na kterou patří uživatel, lhůtníku splatnosti atd..
Klíčová slova týkající se zákazníka
@Base.ClientAdresse1()			zákazníkova Adresa č…;
@Base.ClientAdresse2()
@Base.ClientAdresse3()
@Base.ClientCivilité()				pan, paní, slečna…;
@Base.ClientCivilitéCode()			
@Base.ClientCivilitéNuméro()
@Base.ClientCodePostal()			PSČ
@Base.ClientFax()				fax
@Base.ClientNom()				příjmení	
@Base.ClientPays()				Země
@Base.ClientPaysCode()			země, kód
@Base.ClientEmail()				e-mail
@Base.ClientPoste1()				tel linka č…
@Base.ClientPoste2()
@Base.ClientPoste3()
@Base.ClientPrénom()			kř. jméno
@Base.ClientRemarque()			poznámka
@Base.ClientSociété()			společnost, firma
@Base.ClientTéléphone1()			telef. č. …
@Base.ClientTéléphone2()
@Base.ClientTéléphone3()
@Base.ClientVille()				město
Tato klíčová slova odpovídají informacím obsaženým v dialogovém okénku KD Obchodní informace (jméno, adresa, atd.).
Klíčová slova týkající se současné scény
@Base.Concerne()	Pole “ Zakázka ” dialogového okénka Obchodní informace
@Base.Contremarque()	“ Přijmeni  Kř.jméno ” nebo “ Společnost Obch.záležitost ”
@Base.DateCréation()			Datum 	Vytvořeni
@Base.DateMiseAJour()					Uvedeni nové verze
@Base.DateValidité()					Platnost
@Base.DevisNuméro()			Cen. nabídka 	Číslo
@Base.DevisNuméroInterne()				Číslo Interní
@Base.DevisVersion()					Verze
@Base.Etat()					Stav(čekání - souhlas - odmítnutí)
@Base.Fichier()				Soubor, jméno .SCN
@Base.SemaineDécision()			Týden Rozhodnutí
@Base.SujetLibellé()	Druh projektu(kuchyň, koupelna, úložný prostor, atd.)
Informace týkající se současné cenové nabídky a přístupné v dialogovém okénku KD Obchodní informace.
Klíčová slova týkající se lhůtníku plateb (Echéance)
@Base.EchéanceCodeLigne(N° ligne)		Kód řádku 
@Base.EchéanceDate(N° ligne)			
@Base.EchéanceDateEncaissement(N° ligne)	datum platby
@Base.EchéanceLibellé(N° ligne)			označení
@Base.EchéanceLigne()				řádek
@Base.EchéanceMontant(N° ligne)			suma
@Base.EchéancePourcentage(N° ligne)		procentuální část
Informace týkající se lhůtníku plateb současné nabídky. Parametr “ N° ligne ” (č.řádku, 1 až  n) označuje pořadí řádku definovaného lhůtníku. Tato klíčová slova odpovídají informacím umístěným v dialogovém okénku KitchenDraw Termíny plateb které je přístupné volbou Scéna/ Obchodní informace.
Klíčová slova týkající se prodavače(vendeur), který pracuje na současné scéně
@Base.VendeurAdresse1()
@Base.VendeurAdresse2()
@Base.VendeurAdresse3()
@Base.VendeurCivilité()			pan, paní, slečna,
@Base.VendeurCivilitéCode()		kód oslovení
@Base.VendeurCodePostal()		PSČ
@Base.VendeurCodeSite()			kód místo(prodejna)
@Base.VendeurId()				identifikační č. prodavače
@Base.VendeurInitiales()			iniciály prodavače
@Base.VendeurNom()			jméno prodavače
@Base.VendeurNomSite()			Název místa
@Base.VendeurPays()			Země
@Base.VendeurPaysCode()			kód země
@Base.VendeurPrénom()			kř. jméno
@Base.VendeurTéléphone()
Tato klíčová slova odpovídají informacím obsaženým v dialogovém okénku KitchenDraw Uživatel : XXX (jméno, adresa, atd.).
Klíčová slova týkající se místa(site), ke kterému patří prodavač vyvářející současnou scénu
@Base.SiteAdresse1()
@Base.SiteAdresse2()
@Base.SiteAdresse3()
@Base.SiteCapital()			hl. město
@Base.SiteCode()			kód
@Base.SiteCodeAPE()		kód aktivity
@Base.SiteCodePostal()		PSČ
@Base.SiteCommentaire()		komentář
@Base.SiteFax()			fax
@Base.SiteFormeSociale()		forma společnosti
@Base.SiteIdentifiant()		identita
@Base.SiteLivraisonAdresse1()	adresa dodání
@Base.SiteLivraisonAdresse2()
@Base.SiteLivraisonAdresse3()
@Base.SiteLivraisonCivilité()	pan, paní, slečna, titul
@Base.SiteLivraisonCivilitéCode()	dodání, 	kód
@Base.SiteLivraisonCodePostal()			PSČ
@Base.SiteLivraisonNom()				Jméno	
@Base.SiteLivraisonPays()				země
@Base.SiteLivraisonPaysCode()			kód země
@Base.SiteLivraisonPoste()				pošta
@Base.SiteLivraisonTéléphone()
@Base.SiteLivraisonVille()				město
@Base.SiteLogo()			logo
@Base.SiteNoIntraCommunautaire()evropské evid. č.
@Base.SiteNoSIRET()		DIČ
@Base.SitePays()			země
@Base.SitePoste()			pošta
@Base.SiteSociété()			firma
@Base.SiteTéléphone()		tel. č.
@Base.SiteVille()			město
Tato klíčová slova odpovídají informacím obsaženým v dialogovém okénku KitchenDraw Místo : XXX (jméno, adresa atd.).
Klíčová slova týkající se dodání (livraison) a montáže(installation)
@Base.InstallationCommentaire()		komentář
@Base.InstallationDébut()			počátek
@Base.InstallationFin()			ukončení
@Base.InstallationJour()			den
@Base.InstallationSemaine()		týden
@Base.LivraisonAdresse1()			adresa 1…
@Base.LivraisonAdresse2()
@Base.LivraisonAdresse3()
@Base.LivraisonCivilité()			titul
@Base.LivraisonCivilitéCode()		kód titul
@Base.LivraisonCodePostal()		PSČ
@Base.LivraisonCommentaire()		komentář
@Base.LivraisonDébut()			počátek
@Base.LivraisonFin()			ukončení
@Base.LivraisonJour()			den
@Base.LivraisonNom()			jméno
@Base.LivraisonPays()			země
@Base.LivraisonPaysCode()		kód země
@Base.LivraisonPoste()			linka
@Base.LivraisonSemaine()			týden
@Base.LivraisonTéléphone()		tel. číslo
@Base.LivraisonVille()			město
Tato klíčová slova odpovídají informacím obsaženým v dialogovém okénku KitchenDraw Adresa dodání a Datum dodání a montáže přístupných v okénku   Obchodní informace.
Klíčová slova týkající se doplňkových informací
@Base.InformationChoix(N° Information)
@Base.InformationChoixCode(N° Information)
@Base.InformationTitre(N° Information)
@Base.IntituléLibre(N° Intitulé)
@Base.IntituléLibreTitre(N° Intitulé)
Tato klíčová slova odpovídají informacím obsaženým v dialogovém okénku  Další informace přístupným přes Menu Scéna  Informace.
Klíčová slova “ Information ” odpovídají okénkům voleb, kdežto klíčová slova “ Intitulé ”(název, titul) odpovídají textovým políčkům. Parametry “ N° information ” (číslo informace,od1 do8) a “ N° intitulé ” (název, titul, od1 do 4) uvádějí pořadí informace k posouzení.

Klíčová slova “ Scène” - Scéna
Parametr (Nb décimales, Počet desetinných míst) uvádí počet desetinných míst k zobrazení. Pokud je pozitivní, případné nuly na konci budou eliminované, ale pokud je negativní, budou zachované. Pokud není dána informace, opce “ Zobrazit desetinná místa ” dialogového okénka Konfigurace  Cenová kalkulace  Volby… bude definovat počet desetinných míst (0 nebo 2).
@Scène.DateCréation()			Datum vytvoření 	nepřiděleno !
@Scène.DateModif ()				Datum modifikace 	nepřiděleno !
@Scène.NomFichier()

Název souboru současné scény (.SCN).
@Scène.Unité()
Označení měrné jednotky současné scény. Může být modifikována uživatelem v dialogovém okénku Scéna Rozměry.
@Scène.Largeur()					šířka
@Scène.Profondeur()					hloubka
@Scène.Hauteur()					výška
Rozměry  současné scény (v měrných jednotkách scény). Rozměry jsou definovány při vzniku scény a mohou být měněné uživatelem pomocí dialogového okénka dostupného přes Menu Scéna  Rozměry.
@Scène.UnitéLinéaire()				délka
@Scène.UnitéSurface()				plocha
@Scène.UnitéVolume()				objem
Označení měrných jednotek délkových, plošných a objemových. Tyto jednotky jsou definovány v konfiguračním souboru SPACE.INI.
@Scène.RemisePourcent(Počet desetinných míst)
Sleva v procentech, uvedená v zápatí scény. Tato sleva je zobrazena ve spodní části obrazovky v režimu “ cenová kalkulace ” když je zvolena rubrika “ Rekapitulace ”.
@Scène.RemiseForfaitHT(Počet desetinných míst)		bez DPH
@Scène.RemiseForfaitTTC(Počet desetinných míst)		s DPH
Sleva konkrétní v hodnotě, uvedená v zápatí scény. Je definována ve spodní části obrazovky  v náhledu “ cenová kalkulace ” když je zvolena rubrika “ Rekapitulace  ”.
@Scène.RemiseGlobaleHT(Počet desetinných míst)
@Scène.RemiseGlobaleTTC(Počet desetinných míst)
Celková suma slev v zápatí scény (v hodnotách i v procentech).
@Scène.RemiseTotaleHT(Počet desetinných míst)
@Scène.RemiseTotaleTTC(Počet desetinných míst)
Celková sleva rubriky (na řádce a v zápatí)  scény.
@Scène.TotalVenteHT(Počet desetinných míst)
@Scène.TotalVenteTTC(Počet desetinných míst)
Prodejní cena všech prvků scény před aplikací jakékoliv slevy, jak na úrovni scény, tak na úrovni rubriky. Tato částka se objeví v poli “ Celk.s DPH ” nebo “ Celk.bez DPH ” ve spodní části obrazovky náhledu “ cenová kalkulace ” při zvolení řádku “ Všechny rubriky ”.
@Scène.TotalVenteNetHT(Počet desetinných míst)
@Scène.TotalVenteNetTTC(Počet desetinných míst)
Prodejní cena všech prvků scény po aplikaci všech slev, jak na úrovni scény, tak na úrovni rubriky. Tato částka se objeví v poli  “ Celk neto s DPH  ” nebo “ Celk neto s DPH ” ve spodní části obrazovky “ kalkulačního náhledu ” když je zvolena rubrika “ Všechny rubriky ”.
@Scène.TotalVenteNetHTDevise(Počet desetinných míst, Kód Devizy)
@Scène.TotalVenteNetTTCDevise(Počet desetinných míst, Kód Devizy)
Prodejní cena všech prvků scény jak na úrovni scény, tak na úrovni rubriky vyjádřené ve měně jejíž kód je udán jako parametr. Aby toto klíčové slovo vrátilo nenulovou hodnotu, je třeba, aby měna jejíž kód je udán v parametrech byla vytvořena v KitchenDraw. Toto klíčové slovo může být použito k řízení dvojité displeje, totiž místní měny /EUR.
@Scène.TVA(Počet desetinných míst)
Aplikovaná částka DPH  k obdržení celkové prodejní ceny s DPH vycházeje z prodejní ceny neto bez DPH. Tato částka se zobrazí ve spodní části obrazovky “ kalkulačního náhledu ” když je selektována rubrika “ Všechny rubriky ”.
@Scène.TVAPourcentage(Počet desetinných míst)
Sazba DPH v procentech týkající se současné scény.
@Scène.TVA2(Č. sazby, Počet desetinných míst)
Částka DPH pro všechny prvky scény jímž náleží shodná sazba TVA (Č. sazby). Toto číslo odpovídá pořadí v soupisu sazeb DPH použitých ve scéně. Například když ve scéně se nacházení prvky s 22% a jiné s DPH 5%,  22% odpovídá parametru  Č. sazbyx = 1 a 5% odpovídá parametru Č. sazby  = 2.
@Scène.TVA2Pourcentage(N° taux, Nb décimales)
Sazba DPH v procentech odpovídající sazbě  Č.sazby  scény (viz nahoře).

Klíčová slova “ Rubrique ”(Rubrika)
Cenové nabídky KitchenDraw jsou rozděleny do rubrik. Objekty scény se umístí dle jejich funkce a vlastností. Standardně nastavené rubriky jsou tyto :
1.	Meubles 1				Nábytek
2.	Meubles 2	
3.	Meubles 3
4.	Meubles 4
5.	Appareils ménagers		Elektrické spotřebiče
6.	Sanitaires				Sanitární technika
7.	Fournitures et accessoires		Dodávky a příslušenství
8.	Travaux				Práce
9.	Livraison				Dodání
10.	Pose				Montáž

Klíčová slova umožní přístup k vlastnostem jedné nebo více rubrik.
Parametr N° rubrique (od 1 do  n) - Č. rubriky(od 1)  upřesňuje příslušnou rubriku. Pokud není udán, KD použije rubriku následující.
Určitá klíčová slova obsahují parametry Č. rubriky začáteční   a    Č. rubriky konečné udávající opakování  rubrik týkajících se objektu. Tento druh klíčového  slova znamená kumulaci nebo průměrnou hodnotu.
@Rubrique.NombreObjets(Č. rubriky)				PočetObjektů
Počet objektů (počítaje v to i komponenty) připadající na udanou rubriku. Pokud  počet je 0, toto klíčové slovo způsobí prázdné pole.
@Rubrique.CatalogueNomFichier(Č. rubriky )			Katalog Název Soubor
Jméno souboru katalogu vztahující se na určenou rubriku nábytku (rubrika 1 à 4).
@Rubrique.CatalogueDescription(Č. rubriky,číslo zač. odstavce, č. koneč. odstavce)
Jeden nebo několik odstavců popisu katalogu vztahujícího se na určenou rubriku nábytku (rubrika 1 až 4).
@Rubrique.ModèleNom(Č. rubriky)					Model Název
Jméno modelu vztahujícího se na určenou rubriku nábytku (rubrika 1 à 4).
@Rubrique.ModèleCode(Č. rubriky)					Model Kód
Kód modelu vztahujícího se na určenou rubriku nábytku (rubrika 1 à 4).
@Rubrique.ModèleDescription(Č. rubriky, číslo zač. odstavce, č. koneč. odstavce) Popis
Jeden nebo několik odstavců popisu modelu vztahujícího se na určitou rubriku nábytku (rubrika1 à 4).
@Rubrique.GénériqueOption(Č. rubriky,Č. opce)		Generická Opce
Název generické volby pořadí Č. opce vztahující se na určenou rubriku nábytku(rubrika 1 až 4).
@Rubrique.GénériqueChoixNom(Č. rubriky,Č. opce)	Generická Volba Název
Název výběru přiděleného generické volbě pořadí Č. opce vztahující se na určenou rubriku nábytku(rubrika 1 až 4).
@Rubrique.GénériqueChoixCode(Č. rubriky,Č. opce)	Generická volba Kód
Kód výběru přiděleného generické volbě pořadí Č. opce vztahující se na určenou rubriku nábytku(rubrka 1 až 4).
@Rubrique.Nom(Č. rubriky)
Název určené rubriky.
@Rubrique.RemisePourcent(Č. rubriky,Počet desetinných míst)	Sleva Procenta
Sleva v % přidělená v zápatí rubriky pro určenou rubriku.
@Rubrique.RemiseForfaitTTC(Č. rubriky,Počet desetinných míst)	Sleva Paušál s DPH
@Rubrique.RemiseForfaitHT(Č. rubriky,Počet desetinných míst) 		Paušál bez DPH
Sleva v udaných hodnotách v zápatí rubriky, pro určenou rubriku.	
@Rubrique.RemiseTTC(Č. počáteční rubriky,Č.konečné rubriky,Počet desetinných míst)
@Rubrique.RemiseHT(Č. počáteční rubriky,Č.konečné rubriky,Počet desetinných míst)	
Hodnota slev v zápatí rubriky (v % a v hodnotě) přidělených rubrikám, které se nacházejí mezi dvěmi rubrikami udanými v parametrech.
@Rubrique.RemiseTotaleTTC(Č. počáteční rubriky,Č.konečné rubriky,Počet desetinných míst)
@Rubrique.RemiseTotaleHT(Č. počáteční rubriky,Č.konečné rubriky,Počet desetinných míst)
Celková částka slev (Slev na řádce a slev na konci rubriky) přidělených rubrikám a nacházejícím se mezi dvěmi rubrikami upřesněnými v parametrech.
@Rubrique.TotalAchatHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)
								Celkeů Nakup BezDPH
Celková částka nákupních cen bez DPH odpovídajícím objektům rubrik nacházejícím se mezi dvěmi rubrikami upřesněnými v parametrech (nepočítaje případné zvláštní podmínky dodavatele)
@Rubrique.TotalAchatGestionHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)								Celkem Řídící BezDPH
Celková částka nákupních cen bez DPH odpovídajícím objektům rubrik nacházejícím se mezi dvěmi rubrikami upřesněnými v parametrech (se započtením případných zvláštních podmínek dodavatele)

@Rubrique.TotalVenteBrutTTC(Č. první rubriky, Č. posední rubriky, Počet desetinných míst)								Celkem Prodej Bruto S DPH

@Rubrique.TotalVenteBrutHT(Č. první rubriky, Č. posední rubriky, Počet desetinných míst)
Celkem Prodej Bruto bez DPH
Celková částka prodejních cen bruto (nepočítaje slevy) odpovídajících objektům rubrik nacházejících se mezi dvěmi rubrikami upřesněnými v parametrech

@Rubrique.TotalVenteTTC(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)							Celkem Prodej s DPH

@Rubrique.TotalVenteHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)
							Celkem Prodej bez DPH
Celková částka prodejních cen bruto (se započtením slev) odpovídajících objektům rubrik nacházejících se mezi dvěmi rubrikami upřesněnými v parametrech
@Rubrique.TotalVenteNetTTC(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)
@Rubrique.TotalVenteNetHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)
							Celkem Prodej …..
Celková částka prodejních cen skutečných (se započtením slev na řádce a slev na konci rubriky) odpovídajících objektům rubrik nacházejících se mezi dvěmi rubrikami upřesněnými v parametrech.
@Rubrique.TotalVenteNetTTCDevise(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst,CodeDevise) 				Celkem Prodej Neto sDPH Deviza
@Rubrique.TotalVenteNetHTDevise(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst,CodeDevise)				Celkem Prodej Neto sDPH Deviza
Celková částka prodejních cen skutečných (skutečných (se započtením slev na řádce a slev na konci rubriky) odpovídajících objektům rubrik nacházejících se mezi dvěmi rubrikami upřesněnými v parametrech, a to vyjádřených ve měně jejíž kód je udán jako parametr. Aby toto slovo generovalo nenulovou hodnotu, je třeba aby měna byla vytvořena v KitchenDraw. Toto klíčové slovo může být použito k řízení dvojité možnosti zobrazování lokální měna/EUR.
@Rubrique.TotalVenteNetCorrigéTTC(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)							Celkem Prodej Neto Oprava sDPH
@Rubrique.TotalVenteNetCorrigéHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)
							Celkem Prodej Neto Oprava sDPH
Celková částka prodejních cen skutečných (počítaje slevy na řádce a na konci rubrik jakož i  prorata slev scény) odpovídající objektům rubrik umístěných mezi dvěmi rubrikami specifikovanými v parametrech. Toto klíčové slovo se využije pro tabulky marží.
@Rubrique.TVA(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)      DPH
Částka DPH vztahjící se na rubriky umístěnými mezi rubrikami specifikovanými v parametrech.
@Rubrique.TVAPourcentage(Č. rubriky, Počet desetinných míst)			DPH Procenta
Sazba DPH aplikovaná na rubriku specifikovanou v parametrech.
@Rubrique.MargeHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)	Marže bez DPH
Celková částka představující marže teoretické bez DPH (prodejní ceny neto bez DPH mínus nákupní ceny katalogové bez DPH) vztahující se na rubriky umístěnými mezi rubrikami specifikovanými v parametrech.

@Rubrique.MargeGestionHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst) Marže Řídící bez DPH
Ceková částka marží skutečných bez DPH (prod cena neto bez DPH minus nákupní cena reálná bez DPH) vztahující se na rubriky umístěnými mezi rubrikami specifikovanými v parametrech.

@Rubrique.MargeGestionPourcent(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst) Marže Řídící Procenta
Skutečná marže bez DPH v procentech (prodejní cena net bez DPH mínus  nákupní cena skutečná bez DPH vzhledem k ceně nákupní skutečné bez DPH) vztahující se na rubriky umístěnými mezi rubrikami specifikovanými v parametrech.

@Rubrique.CoefficientVenteTTC(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst) Koeficent Prodej sDPH
@Rubrique.CoefficientVenteHT(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)Koeficient Prodej bezDPH
Koeficient prodeje (prodejní cena net s PDH nebo bez DPH vzhledem  k nákupní ceně katalogové bez DPH) vztahující se na rubriky umístěnými mezi rubrikami specifikovanými v parametrech.

@Rubrique.TauxMargeBrut(Č. první rubriky,Č. posední rubriky,Počet desetinných míst)Sazba Marže Bruto
Sazba hrubé marže v procentech (prodejní cena neto bez DPH mínus nákupní cena skutečná bez DPH v poměru k prodejní ceně  neto bez DPH) vztahující se na rubriky umístěnými mezi rubrikami specifikovanými v parametrech.

Klíčová slova v tabulkách

Klíčová slova v tabulkách začínají znakem -.

-Objet.Numéro()						Objekt Číslo
Číslo použité k označení atiklu v půdorysu nebo nárysu současné scény.
-Objet.NomFichierCatalogue()				Objekt Název Soubor Katalog
Název souboru katalogu, ze kterého pochází artikl (bez přípony .CAT).
-Objet.RéférenceUtilisateur()					Objekt Reference Uživatel
Refˇčíslo uživatele. Toto číslo je uloženo uživatelem v dialogovém okénku  Objekt/ Vlastnosti.
-Objet.RéférenceCatalogue()					Objekt Reference Katalog
Referenční číslo katalogu, ze kterého artikl pochází.
-Objet.Code()							Objekt Kód
Kód artklu (jakási možnost druhého ref. čísla).
-Objet.Sens(libellé gauche, libellé droit)	Objekt Orientace(levý, pravý)
Orientace (nebo druh kování) artiklu. Pokud je levý (případně pravý), parametr “ libellé gauche ” (případně  “ libellé droit ”) je obrácen. 

Příklad : -Objet.Sens(G,D)
-Objet.Nom()							Objekt Název
Krátké označení artiklu. To je text, který se nachází v umísťvacím okénku  v zóně seznamu bloků. A v Mobiscriptu v tabulce Bloků ve sloupci Název.
-Objet.Description(numéro paragraphe début,numéro paragraphe fin)	Objekt Popis
Dlouhé označení artiklu. Nachází se v dialogovém okénku Vlastnosti., při volbě dlouhých popisů v tabulce cenové kalkulace a v Mobiskriptu v tabulce Bloků v posledním sloupci.  Může být sestaveno z několika paragrafů.
Je možné ponechat jen určitou část tohoto označení.
Parametr fakultativní    “ numéro paragraphe début ” (“ číslo paragrafu - začátek ”)  umožní specifikovat číslo prvního odstavce, který si přejeme použít. Standardně je začáteční odstavec  první v označení.  Parametr fakultativní  “ numéro paragraphe fin ”(“  číslo paragrafu - konec”)  umožní specifikovat číslo odstavce, který si přejeme použít. Standardně je poslední odstavec je i poslední v označení.
-Objet.DescriptionSpéciale(Typ popisu)				Objekt Popis Speciální
Rozšíření dlouhého označení prvku který je zadán v katalogu KitchenDraw pro vše nebo část prvků následujícím způsobem : @X(označení) je určeno k zobrazení v určitých dokumentech. Prvky, jejichž určité variabilní rozměry se mají objevit v objednávce pro dodavatele budou mít speciální popis v této formě: @O(L : @L/10 cm).
Parametr “ Typ popisu ” je znak znázorňující druh popisu (O jako Order , Objednávka).
-Objet.CommentaireInstallateur()		komentář určen k montáži
-Objet.CommentaireClient()			komentář určen pro zákazníka
-Objet.CommentaireFournisseur()		komentář pro dodavatele
Komentář vztahující se k prvku. Tyto texty jsou připojeny k prvku uživatelem a to vyplněním okénka Komentář které se objeví v případě aktivace menu Objekt Komentář.
-Objet.Quantité()								Objekt Množství
Množství týkající se prvku. Může odpovídat počtu bm pro prvky lineární nebo m² pro prvky plošné.
Hodnota odpovídá množství shodných prvků v současné scéně ; shodných znamená to, že se jedná o shodnou referenci, shodný model, shodnou povrchovou úpravu a shodnou cenu.
-Objet.Remise(počet desetinných míst)					Objekt Sleva
Sleva v % zadaná uživatelem pro daný prvek.
-Objet.ValeurPoint(počet desetinných míst)		
Katalogová hodnota prvku vyjádřená v bodech.
-Objet.PUAchatPointsHT(počet desetinných míst)
Cena nákupní jednotková bez DPH vyjádřená v  bodech.
-Objet.PTAchatPointsHT(počet desetinných míst)
Celková nákupní cena s DPH jednoho řádku tabulky, vyjádřená v bodech.
-Objet.PUAchatHT(počet desetinných míst)
Cena nákupní jednotková bez DPH vyjádřená v měně scény.
-Objet.PTAchatHT(počet desetinných míst)
Celková nákupní cena prvku bez DPH prvku jednoho řádku tabulky, vyjádřená v měně scény.
-Objet.PUVenteBrutTTC(počet desetinných míst)			s DPH
-Objet.PUVenteBrutHT(počet desetinných míst)			bez DPH
Prodejní cena artiklu jednotková bruto (před udáním slevy ale se započtením případné slevy paušální nebo v hodnotě ).
-Objet.PUVenteTTC(počet desetinných míst)
-Objet.PUVenteHT(počet desetinných míst)
Prodejní cena artiklu jednotková neto (se slevou).
-Objet.PTVenteTTC(počet desetinných míst)
-Objet.PTVenteHT(počet desetinných míst)
Prodejní cena celková neto artiklu na jedné řádce tabulky.
-Objet.TauxTVA(počet desetinných míst)				Sazba DPH
Sazba DPH přidělená artiklu .
-Objet.Largeur()							šířka
-Objet.Profondeur()							hloubka
-Objet.Hauteur()							výška
Rozměry  artiklu vyjádřené v měrných jednotkách katalogu, ze kterého artikl pochází.
-Objet.UnitéMesure()
Označení měrné jednotky katalogu, ze kterého pochází artikl.
-Objet.ChoixHorsGénérique()					volba Mimo ZákladVolbu
Celek odstavců který udává všechny změny artiklu vzhledem ke současné základní volbě (model, povrchové úpravy). Každá charakteristika (model nebo povrch. úprava) se vyskytuje na jedné řádce v této formě :
Opce : volba (kód volby)
-Tableau.NuméroLigneCourante()					Číslo Řádek Běžný	
Číslo řádku v tabulce. Toto číslo začíná 1 a  zvyšuje se na každé řádce. Může sloužit k označení a orientaci v řádcích tabulky.
-Tableau.NombreLignes()						Počet Řádek
Počet rádků současné tabulky.

Parametrování tabulek

Tabulky se používají k zobrazení seznamů prvků. V dokumentech WORD je možné si vytvořit vlastní tabulky jednoduchým způsobem..
Nejdříve vytvoříte tabulku  WORD s určitým počtem sloupců , případně vytvoříte titulní řádek a řádky sumarizace.
Nejčastěji ve druhém řádku, pod řádkem titulním, definujete řádku pro prvek, která bude opakovaná pro každý prvek udaný v tabulce. Tento řádek se odlišuje od ostatních , neboť obsahuje odlišovací záložku. Tato záložka má formu TABn (n je číslo od 1 do 99). První tabulka dokumentu bude mít záložku TAB1, následující TAB2, atd.

K přidělení odlišovací záložky k určitému řádku tabulky

1.	Selektujte celou řádku prvku.
2.	Zvolte v hlavním menu Vložit Záložka... Objeví se Vám okénko Záložka.
3.	Zadejte TAB a číslo tabulky na které právě pracujete v textovém políčku “ Název záložky ”.
4.	Klikněte na tlačítko “ Přidat ” nebo stlačte klávesu ENTER.

Nyní zbývá definovat prvky, které budou vloženy do tabulky, jakož i obsah sloupců.

Obsah řádků

Pokud dokument  WORD bude přivolán k opakování rubriky, pouze prvky této rubriky budou zavedené do tabulky. Pokud ne, všechny prvky scény se objeví v tabulce, pokud nebyl zadán žádný filtr.
Opce způsobu prezentace tabulky mohou býti definovány v řádku. Tento řádek začíná klíčovým slovem !TABn ( n je celé číslo od 1 a prezentující řádek tabulky v dokumentu  WORD)  a po něm násoedují různé opce tabulky..
Tyto opce i jejich případné parametry jsou popsány níže:

-fact				Násobí  shodné prvky  se shodnou prodejní cenou.
-k0		Tabulka je zachována i v případě, že neobsahuje žádný prvek.
-kwn				Sdruží  poslední řádek prvku s řádky  Total.
-bill				Udává, že pouze prvky fakturované se mají generovat v tabulce.
-order	Udává, že pouze prvky k objednání  se mají generovat v tabulce (užitečné pro objednávky od výrobce).




Obsah sloupců 

Informace, které budou generovány automaticky v odstavcích buněk jsou definovány pomocí speciálních řádek umístěných pod řádkem, který tabulku definuje. Tyto začínají sekvencí !TABnCaPb, kde n je číslo tabulky, a je číslo sloupce a b je číslo odstavce(P) v buňce. n, a a b začínají na 1. Poté se nachází klíčové slovo udávající generovanou informaci.

K určení stylu odstavců v buňkách je třeba zadat tyto odstavce i v případě když jejich obsah je smyšlený ; důležitý je jejich styl (druh písma, odstupy, atd.) neboť  tyto údaje busou aplikovány konečnému obsahu  odstavce.

Pozor:     Pro každou buňku řádky je třeba vytvořit shodný počet odstavců jako řádků  definujících prvek.







Upravená a doplněná verze dne 24.března 2004

Miroslav Khýn,  DRAW sro 

