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Modulul LISTE 

Cu ajutorul pachetului de programe WinMENTOR pute]i lista: 

 documente: facturi, avize de expedi]ie, bonuri de consum, etc., utilizând butonul 
„LISTARE‰ din cadrul machetei `n care se opereaz\ respectiva tranzac]ie (sunt cazuri `n 
care exist\ [i dou\ butoane de listare pe o machet\ fiind dedicate unui anumit tip de 
document); 

 liste: situa]ii diverse privind gestiunea stocurilor, situa]ii contabile, oferte, comenzi, etc., 
utilizând sesiunea de LISTE. 

Documentele au fost proiectate conform "Normelor metodologice de `ntocmire [i utilizare a 
formularelor comune privind activitatea financiar\ [i contabil\ aprobate conform Ordinului nr. 
425/03.03.1998". 

Documente 
Dori]i s\ edita]i un document? Nimic mai simplu! 

Selecta]i butonul „LISTARE‰ din macheta `n care s-a operat tranzac]ia. Ve]i putea face acest lucru 
numai dac\ `n prealabil a]i salvat tranzac]ia curent\. Pân\ atunci butonul va fi inhibat, selectarea 
lui fiind imposibil\. 

Dac\ din macheta tranzac]iei respective, se pot tip\ri mai multe documente, va fi afi[at\ lista lor 
(vezi figura LIS.1.). Utilizând cursorul din dreapta listei ve]i putea vizualiza toate documentele ce 
pot fi tip\rite din macheta respectiv\. 

 

Fig. LIS.1. 

Selecta]i documentul pe care dori]i s\-l tip\ri]i! 

Se va afi[a o fereastr\ identic\ cu cea prezentat\ `n figura LIS.2. 

Aceea[i fereastr\ se va afi[a `n cazul `n care din machet\ nu se poate lista decât un singur 
document. 
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Fereastra deschis\ v\ indic\ imprimanta pe care se va face tip\rirea (`n cazul nostru HP LaserJet 
2100) [i pozi]ionarea ei `n re]ea (//Iustin/HPLaserprinter), modul de tip\rire al documentului 
(mod grafic), num\rul de exemplare `n care se va edita iar `n cazul `n care documentul are mai 
multe pagini exist\ posibilitatea select\rii unei anumite pagini pentru listare. 
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Fig. LIS.2. 

Nu dori]i s\ modifica]i nimic? 
Perfect! Selecta]i butonul „VIZUALIZARE‰ [i ve]i putea previzualiza pe monitorul calculatorului, 
documentul a[a cum va fi tip\rit (vezi figura LIS.3.). ~n felul acesta pute]i verifica dac\ 
configurarea existent\ v\ convine. 
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Fig. LIS.3. 

Dori]i s\ vede]i mai multe detalii `nainte de tip\rire? 
Selecta]i cu mouse-ul butonul „+‰ . Pute]i chiar s\-l selecta]i de mai multe ori (maxim 3). 
Imaginea documentului se va m\ri de tot atâtea ori. Va trebui acum s\ folosi]i cursoarele orizontal 
[i vertical, ata[ate automat ecranului, pentru a parcurge `ntregul document. 
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Dori]i s\ reveni]i asupra m\rimii previzualiz\rii? 
Selecta]i butonul „-„. 

Presupunem c\ nu dori]i s\ aduce]i nici o modificare documentului. Nu v\ r\mâne decât s\ ie[i]i 
din aceast\ fereastr\ selectând butonul „IE{IRE‰. Vom reveni astfel `n ecranul prezentat mai sus `n 
figura LIS.2. 

List\m documentul? 

Selecta]i butonul „OK‰ pentru da [i documentul va fi tip\rit `n câteva secunde la imprimant\. 

Dac\ nu dori]i s\ lista]i documentul tasta]i butonul „RENUN}‰ [i ve]i reveni `n macheta tranzac]iei 
pe care a]i operat-o. 

Este greu de `nchipuit c\ nu va trebui s\ modifica]i nimic `nainte de listare. 

~n capitolul "CONFIGURARE CON}INUT DOCUMENT/LIST|" vom prezenta pe larg posibilit\]ile 
de modificare a configur\rilor furnizate, atât din punct de vedere tehnic cât [i estetic. 

Liste 
Cum s\ edit\m o list\? 

Este la fel de simplu ca [i editarea unui document. 

Selecta]i cu ajutorul mouse-ului butonul „LISTE". Se va afi[a pe ecran o fereastr\ nou\ cu o nou\ 
bar\ de op]iuni, vezi figura LIS.4. 

 

Fig. LIS.4. 

Dup\ cum vede]i op]iunile din bara de meniu depind de modulul din care se deschide sesiunea. 

~n continuare pentru exemplific\ri vom folosi sesiunea de "LISTE" din modulul "MENTOR" 
problemele legate de configur\ri fiind acelea[i `n toate modulele. 

S\ select\m op]iunea „STOCURI‰. Se va deschide imediat un meniu derulant ca cel prezentat `n 
figura LIS.5.a. 

Denumirile de list\ urmate de o s\geat\ orientat\ spre dreapta deschid un nou meniu derulant `n 
care sunt prezentate variantele listei selectate. Selectarea oric\rei liste, are ca efect lansarea `n 
execu]ie a programului de calcul [i editare a listei, la finalizarea c\ruia se afi[eaz\ o fereastr\ de 
previzualizare a corpului de date al listei [i se activeaz\ bara de instrumente a sesiunii (identic\ `n 
toate modulele). 
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~ntârziind cu prompterul mouse-ului deasupra icon-urilor din bara de instrumente se ob]ine 
numele instrumentului respectiv. Citi]i `n tabelul LIS.1. func]iile instrumentelor afi[ate `n aceast\ 
bar\. 
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Fig. LIS.5. 

Dac\ valorile calculate dep\[esc dimensiunile coloanelor `n care urmeaz\ s\ fie tip\rite, `n 
coloanele respective se vor afi[a [iruri de "?" de culoare ro[ie. Ag\]a]i cu mouse-ul marginea din 
dreapta a coloanei `n capul de tabel [i trage]i spre dreapta (click cu butonul din stânga al mouse-
ului pe linia din dreapta coloanei [i cu el ap\sat trage]i spre dreapta) pân\ când se afi[eaz\ 
valoarea calculat\. 

Tabelul LIS.1. 

 
Configurare 

La primul click de mouse permite configurarea 
caracteristicilor generale ale listei, coloanelor, antetului 
[i finalului de list\. 
La al doilea click de mouse permite filtrarea, ordonarea 
[i gruparea `nregistr\rilor listei active. 

 
Refacere list\ Refacerea listei dup\ aplicarea configur\rilor operate. 

 
Vizualizare Vizualizarea listei `naintea tip\ririi, `n vederea verific\rii 

corectitudinii configur\rilor existente. 

 
Tip\rire / paginare Selectarea imprimantei [i a op]iunilor de tip\rire. 

 
C\utare 

Identificarea unui [ir de caractere, stabilit de utilizator, 
`n cadrul listei selectate. C\utarea se face de la 
`nceputul listei spre sfâr[itul ei [i se opre[te `n 
momentul g\sirii primului [ir de caractere care coincide 
cu cel selectat. 
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Repet\ ultima c\utare Reia c\utarea [irului de caractere de la ultimul [ir 

identificat spre sfâr[itul listei. 

 
Salvare configur\ri Actualizeaz\ configur\rile operate peste cele anterioare. 

 
Salvare versiune nou\ Salvare configur\ri sub forma unei noi versiuni. 

 
Grafice 

Lanseaz\ generatorul de grafice pentru reprezentarea 
con]inutului listei (se preteaz\ listelor ce con]in grup\ri 
de date). 

S\ vizualiz\m lista elaborat\! 
Selecta]i icon-ul „VIZUALIZARE‰. Efectul este similar select\rii butonului „VIZUALIZARE‰ de la 
documente. Dac\ lista are mai multe pagini, cu ajutorul butoanelor s\geat\ sus, jos din fereastra 
afi[at\, se poate parcurge lista pagin\ cu pagin\. Butoanele s\geat\ dubl\ jos, sus permit 
vizualizarea ultimei pagini a listei [i revenirea la prima pagin\. 
O dat\ cu parcurgerea listei se afi[eaz\ num\rul paginii vizualizate. 
~n cazul `n care coloanele listei nu `ncap `n pagin\, automat acestea se transmit pe foaia 
urm\toare a listei, numit\ "band\". Pentru a vizualiza benzile listei se vor folosi butoanele s\geat\ 
dreapta, stânga din fereastra afi[at\. 
Ie[irea din vizualizarea listei se face ca la documente, selectând butonul „IE{IRE‰. 
Tip\rirea listei se poate face selectând icon-ul „TIP|RIRE‰, sau op]iunea „TIP|RIRE‰ din bara de 
meniuri a modulului. Fereastra afi[at\ o cunoa[te]i deja din capitolul „DOCUMENTE‰. 
Au ap\rut incidente `n timpul tip\ririi ? 
Relua]i listarea numai pentru paginile cu probleme. 
Pute]i de asemenea s\ tip\ri]i fa]\/verso, folosind op]iunile prezente `n fereastra afi[at\, de 
tip\rire pagini pare sau pagini impare (vezi figura LIS.6.). 
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Fig. LIS.6. 

Vre]i s\ compara]i rezultatele afi[ate `n diverse liste? 
La prima vedere ar p\rea un lucru complicat. Ar trebui s\ le lista]i [i abia apoi s\ compara]i 
rezultatele calculate. Ar `nsemna s\ cheltui]i bani pentru hârtia consumat\, toner sau cerneal\, 
uzura imprimantei [i timpul dumneavoastr\. 

Cu WinMENTOR se poate mai simplu! 

Nu ave]i decât s\ deschide]i una dup\ alta listele ale c\ror rezultate dori]i s\ le compara]i. Se pot 
chiar raporta la luni diferite de lucru. Le pute]i minimiza pentru a nu v\ ocupa spa]iul de lucru [i 
maximiza apoi, le pute]i aranja `n cascad\ pentru un acces mai rapid. 

Pentru toate acestea folosi]i op]iunea „ARANJARE‰ din bara de meniuri sau pentru minimizare, 
maximizare [i `nchidere list\, cele trei butoane din col]ul dreapta sus a ferestrei `n care este 
vizualizat\ lista. 
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Dori]i s\ utiliza]i valorile din liste pentru diverse calcule? 
Nu v\ c\uta]i calculatorul de birou sau de buzunar! 
Apela]i la „SMART COMPUTER‰ (dublu click pe butonul „SMART COMPUTER ON‰). Folosindu-v\ 
de mouse `n continuare pute]i prelua valorile care v\ intereseaz\ de pe liste, prin click de mouse, 
[i s\ le utiliza]i `n calculele dumneavoastr\ `mpreun\ cu datele introduse de la tastatur\ (vezi 
figura LIS.7.). 

 

Fig. LIS.7. 

Dup\ ce l-a]i folosit `nchide]i-l. De data aceasta ve]i selecta butonul „SMART COMPUTER OFF‰. 
Cât pe ce s\ uit! Ce face]i când citind o list\ vre]i s\ verifica]i documentul care a generat o 
`nregistrare din list\? 
V\ spun eu. Selecta]i rândul din list\ pentru care dori]i s\ verifica]i documentul din care provine. 
Ap\sa]i butonul din dreapta mouse-ului [i pe ecran se va afi[a meniul reprodus `n figura LIS.8. 
Selecta]i a doua op]iune cu ajutorul mouse-ului (butonul stâng). 
A[tepta]i pu]in. 
Pe ecran va fi afi[at\ macheta cu care s-a `nc\rcat documentul respectiv. Pute]i acum s\ consulta]i 
documentul sau s\-l modifica]i. La ie[ire v\ ve]i `ntoarce `napoi `n list\. 

ATEN}IE: 

Modific\rile pe care le-a]i operat `n document nu sunt reflectate `n list\. Pentru ca s\ le pute]i 
vedea trebuie s\ `nchide]i lista [i s\ o regenera]i. Modific\rile vor fi atunci `n list\ a[a cum le-a]i 
operat. 

 

L
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Fig. LIS.8. 
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Cu informa]iile acumulate `n acest capitol pute]i deja s\ v\ descurca]i dac\ dori]i s\ tip\ri]i un 
document sau o list\. Capitolele urm\toare referitoare la configurarea list\rii v\ vor transforma 
`ntr-un expert `n utilizarea facilit\]ilor de editare puse la dispozi]ie de pachetul de programe 
WinMENTOR. 

Configurarea list\rii este structurat\ pe mai multe capitole acoperind urm\toarele aspecte legate 
de tip\rirea documentelor [i listelor: 

A. Configurarea con]inutului: 
 nivel general: 

 configurare coloane; 
 caracteristici generale; 
 antet; 
 final. 

 nivel avansa]i: 
 

 

filtrarea `nregistr\rilor; 
 ordonarea [i gruparea `nregistr\rilor. 

B. Configurarea paginii [i a modului de tip\rire: 
 alegerea modului de tip\rire; 
 selectare format (dimensiune); 
 orientare text pe pagin\ (portret sau landscape); 
 dimensionarea marginilor. 

C. Alegerea calit\]ii tip\ririi: 
 cantitatea de toner sau cerneal\ utilizat\ (pentru tip\rirea `n mod grafic); 
 densitatea tip\ririi caracterelor pe pagin\ (pentru tip\rirea `n mod text). 

LIS.1. Configurare con]inut document/list\

LIS.1.1. Nivel general 
Un document sau o list\ (vezi figura LIS.1.1.1) pot fi definite ca structur\ astfel: 

 antet; 

 corp date; 

 final. 

„ANTETUL‰, ca parte superioar\ a documentului/listei, poate fi tip\rit: 

 pe prima pagin\ - antet document; 
L
IS

 

 

Fig. LIS.1.1.1. 

 pe fiecare pagin\ - antet pagin\ (poate fi identic cu cel de document sau diferit). 
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Num\rul maxim de linii cu care se poate descrie antetul este de 16.000. 

El poate con]ine: 

 elemente de identificare a firmei: 
 sigla; 
 denumirea; 
 adresa; 
 num\rul de `nregistrare `n registrul comer]ului; 
 codul fiscal; 
 denumirea b\ncii [i contul bancar. 

 elemente de identificare ale partenerului (ca mai sus). 

 elemente de identificare a listei: 
 denumirea listei; 
 data tip\ririi; 
 ora tip\ririi; 
 num\rul paginii curente; 

 

 num\rul total de pagini al listei; 
 num\rul benzii curente; 
 num\rul total de benzi ale listei; 
 numele operatorului ce a 

solicitat editarea listei. 

 linii de comentarii. 

„CORPUL DE DATE‰, este prezentat `n mod tabelar cu sau f\r\ cap de tabel (documentele tipizate 
nu con]in cap de tabel, folosindu-se `n locul lui cel existent pe formularul tip\rit). Num\rul 
maxim de linii pe care `l poate con]ine capul de tabel este 5. Configurarea capului de tabel se 
face la nivel de coloan\ pentru fiecare rând `n parte. 

Pentru ca s\ fie tip\rit, un document sau o list\, trebuie s\ con]in\ cel pu]in un rând `n corpul de 
date. 

Datele pot fi ordonate `n mod cresc\tor dup\ valorile existente `n cel mult 13 coloane [i se pot 
grupa pe 13 nivele de imbricare. 

Se poate condi]iona editarea rândurilor din corpul de date prin utilizarea filtr\rii datelor. Num\rul 
maxim de condi]ii ce se pot defini `ntr-un filtru este 13. 

„FINALUL‰ de document/list\ se bucur\ de acelea[i propriet\]i ca [i antetul. 

„CONFIGURARE CON}INUT DOCUMENT NIVEL GENERAL‰ ac]ioneaz\ asupra tuturor 
componentelor prezentate mai sus. 

Accesul la configur\ri din macheta de operare a tranzac]iei, se face dup\ salvarea datelor, 
ac]ionând: butonul „LISTARE‰ / butonul „CONFIGURARE DOCUMENT‰ / op]iunea „UNELTE‰ / 
op]iunea „CONFIGUR|RI‰ (figura LIS.1.1.2.). 

L
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Fig. LIS.1.1.2. 

~n sesiunea „LISTE‰ accesul se ob]ine dup\ ce `n prealabil s-a lansat `n execu]ie una din listele 
furnizate de program. Traseul cel mai scurt este selectarea cu ajutorul mouse-ului a primului icon 
din bara de instrumente (vezi figura LIS.1.1.3.). 
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Fig. LIS.1.1.3. 

O a doua posibilitate este selectarea op]iunii „UNELTE‰ din bara de meniu, dup\ care selectarea 
op]iunii „CONFIGURARE‰ din meniul derulant. 
O posibilitate comun\ documentelor [i listelor este selectarea uneia din op]iunile de configurare 
din meniul derulant afi[at la ap\sarea butonului dreapta de pe mouse (figura LIS.1.1.4.). Utilizarea 
butonului are efect numai dup\ ce programul afi[eaz\ coloanele documentului sau listei selectate. 

 

Fig. LIS.1.1.4. 

Ecranul de lucru cuprinde dou\ ferestre (vezi figura LIS.1.1.5.). 
Prima fereastr\ con]ine coloanele afi[ate din documentul sau lista elaborat\ de program. ~n cazul 
`n care fereastra nu poate vizualiza toate coloanele listei, se afi[eaz\ un cursor orizontal care 
permite, prin deplasare la stânga sau dreapta, vizualizarea `ntregului document. ~n mod similar, 
pentru vizualizarea liniilor documentului se folose[te un cursor vertical. 
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Fig. LIS.1.1.5. 
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A doua fereastr\ con]ine patru pagini diferite de lucru, care se refer\ la cele patru op]iuni ale 
configur\rii. Trecerea de la o pagin\ la alta se face prin selec]ia cu ajutorul mouse-ului sau 
tastând simultan „ALT‰ [i num\rul paginii respective. 

LIS.1.1.1. Configurare coloane 
Coloanele disponibile pentru o list\/document sunt prezentate `n cele dou\ ferestre din stânga 
paginii „COLOANE AFI{ATE‰ [i „COLOANE NEAFI{ATE‰ (dac\ num\rul coloanelor dep\[e[te 
num\rul rândurilor pe care le poate afi[a fereastra, programul pune automat `n dreapta ferestrei 
un cursor vertical, a c\rui manevrare permite vizualizarea tuturor coloanelor). 

Opera]iile care se pot executa `n ceea ce prive[te coloanele sunt: 

 trecerea unei coloane dintr-un grup `n altul - se face prin selectarea denumirii coloanei cu 
mouse-ul [i executarea unui dublu click rapid cu butonul din stânga. 

 modificarea ordinii de tip\rire a coloanelor `n list\ - se realizeaz\ prin tehnica tragerii 
coloanei `n pozi]ia dorit\, cu mouse-ul: 

 `n prima fereastr\ a ecranului de lucru; 
 `n fereastra „COLOANE NEAFI{ATE‰. 

 introducerea denumirii coloanei, `n capul de tabel - `n prealabil trebuie configurat 
num\rul de linii al capului de tabel `n pagina „2. CARACTERISTICI GENERALE‰ a 
configur\rilor. 

 dimensionarea coloanei selectate - se face `n pixeli (dac\ modul de tip\rire ales este 
grafic) [i `n caractere (dac\ modul de tip\rire ales este text). Dimensionarea se poate face 
[i prin tragerea cu mouse-ul a marginii din dreapta a coloanei. 

Pentru coloanele numerice se poate specifica: 
 „TOTAL‰ - r\spunsul „DA‰ - are ca efect calcularea totalului pe coloan\ la 

nivel de grup [i la nivel general dac\ exist\ op]iune de total general 
configurat\ `n pagina „2.CARACTERISTICI GENERALE‰; 

 „SEPARATOR MII‰ - utilizarea separatorului „.‰ pentru mii; 
 „ZECIMALE‰ - num\rul zecimalelor afi[ate. 

Urm\toarele op]iuni de configurare se precizeaz\ separat pentru fiecare rând din capul de tabel al 
coloanei [i separat pentru con]inutul coloanei. 

 alinierea textului - poate fi la stânga, centrat, la dreapta. 
 „FONT‰ - specificarea fontului `n care se va face tip\rirea (tip, stil, m\rime, 

culoare, efect, clasa de caractere - vezi figura LIS.1.1.1.1.): 
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Fig. LIS.1.1.1.1. 
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 „H˜RTIE‰ - culoarea câmpului pe care se va face tip\rirea; 
 „LINIE ~N PARTEA DE JOS A COLOANEI‰ - tipul liniei tip\rit\ sub rândul 

selectat al coloanei - poate fi; dubl\, simpl\ sau s\ nu fie deloc; 
 „LINIE DREAPTA COLOANEI‰ - exclusiv ultima coloan\ la care tipul de linie 

este specificat de tipul de chenar selectat `n pagina „2.CARACTERISTICI 
GENERALE‰. 

OBSERVA}IE: 

Pentru o configurare rapid\ a capului de tabel, `n ceea ce prive[te fontul utilizat, culoarea 
fundalului pe care va fi tip\rit, linii utilizate, dimensiunea coloanei se poate selecta, cu „SHIFT‰ + 
s\geat\ stânga sau dreapta, `ntregul rând al capului de tabel sau partea din el care are configur\ri 
comune. 

LIS.1.1.2. Caracteristici generale 
Prin intermediul acestei op]iuni de configurare (vezi figura LIS.1.1.2.1.) se pot stabili: 

 „LINII ~N CAPUL DE TABEL‰ - num\rul liniilor din capul de tabel al corpului de date 
(maxim 5) 

 „COLOANE FIXE PENTRU IDENTIFICARE‰ - stabile[te num\rul coloanelor fixe (de la 
stânga la dreapta) utilizate pentru identificarea `nregistr\rilor din tabel atunci când num\rul 
coloanelor afi[ate dep\[e[te num\rul coloanelor vizibile (pe ecran [i/sau pe pagina de 
hârtie pe care se face tip\rirea). Pe ecran ele `[i vor p\stra pozi]ia la deplasarea cursorului 
orizontal, iar la tip\rirea cu benzi multiple, vor fi tip\rite pe fiecare pagin\ a benzii. 

 

Fig. LIS.1.1.2.1. 

 „LINII PENTRU CHENAR‰ - permite utilizatorului specificarea tipului de chenar cu care va 
fi tip\rit corpul de date [i culoarea lui. Op]iunile existente sunt: f\r\ chenar, chenar cu 
linie simpl\, chenar cu linie dubl\. 

 „RESETARE CULORI‰ - permite resetarea la alb/negru a capului de tabel sau a `ntregii 
liste. 

L
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 „ARE TOTAL GENERAL‰ - permite calcularea [i afi[area totalului general pentru coloanele 
care au specificat acest lucru `n pagina „CONFIGURARE COLOANE‰, precum [i 
configurarea liniei de „TOTAL GENERAL‰ prin urm\toarele op]iuni: 

 „DENUMIREA TOTALULUI GENERAL‰; 
 „FONT‰ - selectarea fontului utilizat pentru redarea totalului general; 
 „PE H˜RTIA‰ - ofer\ posibilitatea select\rii culorii rândului `n care se va face 

tip\rirea totalului; 
 „LINIE DEASUPRA TOTALULUI‰ - deoarece linia de sub rândul de total [i de 

pe lateralele lui sunt definite prin tipul de chenar selectat, prin aceast\ 
op]iune se specific\ tipul de linie r\mas neconfigurat, precum [i culoarea `n 
care va fi tip\rit. 
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OBSERVA}II: 

La specificarea num\rului de linii din capul de tabel, `n prima fereastr\ a ecranului de lucru, se va 
afi[a un num\r de linii egal cu cel configurat, care vor avea afi[at\ pentru identificare denumirea 
utilizat\ `n program. Coresponden]a dintre denumirea dedicat\ utilizatorului, afi[at\ `n fereastra 
„COLOANE AFISATE‰, din pagina „1. CONFIGURARI COLOANE‰ [i denumirea scurt\ utilizat\ `n 
program se poate eviden]ia prin selectarea, cu ajutorul mouse-ului, `n prima fereastr\ a ecranului 
de lucru, a coloanei pe care dori]i s\ o identifica]i. ~n fereastra „COLOANE AFI{ATE‰ prompter-ul 
bar\ se va pozi]iona pe coloana respectiv\. 

LIS.1.1.3. Antet [i final document/pagini 
~n figura LIS.1.1.3.1 se poate vedea c\ pagina de configurare este `mp\r]it\ `n dou\ zone: 

- „ANTETUL DOCUMENTULUI‰ - permite configurarea primei pagini. 

 

Fig. LIS.1.1.3.1. 

- „ANTETUL FIEC|REI PAGINI‰ - permite configurarea tuturor paginilor, exclusiv prima. 

Configurarea antetului se poate face `n dou\ moduri: 

 scriind de la tastatur\, comenzile [i textul ce urmeaz\ s\ fie tip\rit `n una din cele dou\ 
zone ale paginii de configurare; 

 utilizând meniul ce se deschide prin click pe butonul din dreapta al mouse-ului. 

Comenzile utilizate la configurarea textului din antet sunt cuprinse `ntre paranteze unghiulare [i 
sunt formate din: 

 denumire - dou\ caractere; 
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 semnul "="; 

 unul sau mai mul]i parametrii. 

Efectul unei comenzi se p\streaz\ atâta timp cât nu se introduce o nou\ comand\ de acela[i tip. 

Exemplu: 
Dorim s\ tip\rim `n antetul unei liste de stocuri: denumirea firmei, adresa, num\rul de `nregistrare 
`n registrul comer]ului, codul fiscal [i denumirea listei. Antetul va fi aliniat la stânga, exclusiv 
denumirea listei care va fi aliniat\ `n centrul paginii. 

Vom scrie `n zona corespunz\toare antetului documentului: 

<nf=Times New Roman><mf=16><sf=b><cf=Negru><al=s>Exemplu s.r.l. 

<mf=12><sf=>Str. Rotunda 23, Foc[ani 

R.C.: J34 - 324 - 92 

C.F.: R9984567 

LIS - 12 
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<al=c><mf=18><sf=bi>Stocuri luna februarie 

~n figura LIS.1.1.3.2. se poate vedea efectul acestei configur\ri asupra tip\ririi antetului `n mod 
grafic. 

Se poate observa c\ fiec\rui rând din configurare `i corespunde un rând pe pagina tip\rit\. 
Deasemeni, comenzile nu ocup\ nici un spa]iu, dar spa]iile l\sate `ntre comenzi vor fi redate ca 
atare. 

 

Fig. LIS.1.1.3.2. 

Pentru a-l scuti pe utilizator de a memora comenzile [i constantele puse la dispozi]ie, acestea pot 
fi selectate din meniul ce se deschide prin click pe butonul din dreapta mouse-ului, `n una din 
ferestrele active ale paginii de configurare antet. 

Acest meniu cuprinde urm\toarele op]iuni: 

 „FIRMA...‰, 

 „LISTA...‰, 

 „TEXT...‰, 

 „ALTELE...‰, 

 „SPECIFIC LIST|...‰. 

„FIRMA‰ grupeaz\ valorile urm\toarelor constante referitoare la firma curent\: 

 denumire firm\  <&_nu> 

 adres\ <&_ad> 

 localitate <&_lc> 

 jude] <&_jd> 

 cod fiscal <&_cf> 

 nr.reg.comercial <&_nr> 

 cont <&_ct> 

 banca <&_bn> 

 an lucru <&_an> 

 luna lucru (num\r) <&_lu> 

 luna lucru (denumire) <&_dl> 

Utilizând constantele puse la dispozi]ie de program, configurarea antetului din exemplul de mai 
sus ar ar\ta astfel: 
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<nf=Times New Roman><mf=16><sf=b><cf=Negru><al=s><&_nu> 

<mf=12><sf=><&_ad>, <&_lc> 

R.C.: <&_nr> 

C.F.: <&_cf> 

<al=c><mf=18><sf=bi>Stocuri luna <&_dl> 

„LISTA‰ grupeaz\ valorile urm\toarelor constante: 

 data list\rii <&_da> 

 ora list\rii <&_or> 

 operator <&_op> 

 pagina <&_pa> 

 total pagini <&_tp> 

 banda <&_ba> 

 total benzi <&_tb> 

Data [i ora list\rii se preiau din configurarea sistemului pe care ruleaz\ programul. 

„OPERATOR‰ are ca efect tip\rirea numelui utilizatorului care a solicitat tip\rirea. Numele este 
identificat pe baza parolei introdus\ la lansarea sesiunii de lucru. 

 LIS - 13 



 WinMENTOR - Manual de exploatare 

Pagina reprezint\ num\rul curent al paginii tip\rite iar total pagini reprezint\ num\rul total al 
paginilor pe care le con]ine documentul. 

Atunci când o list\, are dimensiunea pe orizontal\, mai mare decât formatul selectat, tip\rirea se 
va face `n mod automat pe benzi. ~n acest caz coloanele care nu `ncap integral pe prima pagin\, 
vor fi listate `n mod automat pe urm\toarea, generând `n acest caz o nou\ band\. Listarea se va 
face: 

pagina 1 - banda 1, pagina 1 - banda 2, ... pagina 1 - banda n 

 pagina 2 - banda 1, pagina 2 - banda 2, ... pagina 2 - banda n 

 ... etc. 

Pentru simplificarea identific\rii rândurilor, `ntre benzi, `n pagina „2.CARACTERISTICI GENERALE‰ 
ale documentului se poate specifica num\rul coloanelor fixe pentru identificare, coloane care se 
vor tip\ri pe fiecare `nceput de band\ a documentului. 

„TEXT‰ con]ine comenzile de configurare a textului privitoare la: 
 aliniere <al=...> 
 stil <sf=...> 
 font <nf=...> 
 dimensiune <mf=...> 
 culoare <cf=...> 
 culoare hârtie <ch=...> 

„ALINIEREA‰ textului poate fi la stânga, `n centru, sau la dreapta paginii. 

„STILUL‰ fontului poate fi bold (`ngro[at), italic (`nclinat), subliniat sau normal. Combina]ii de 
stiluri se pot realiza intervenind manual `n descrierea parametrilor comenzii. 

„FONT‰ permite selectarea fontului utilizat pentru scrierea textului, dintr-o list\ furnizat\ de 
proiectant. Se poate utiliza `ns\ orice font configurat sub Windows cu condi]ia `nscrierii denumirii 
lui ca parametru al comenzii. 

„DIMENSIUNE‰ permite selectarea unei dimensiuni pentru fontul utilizat din cele [apte 
prezentate. Intervenind manual se poate folosi orice dimensiune definit\ pentru fontul respectiv 
sub Windows. 

„CULOARE‰ se refer\ la culoarea `n care va fi tip\rit textul configurat. Nu se pot folosi alte culori 
decât cele prezentate `n list\. 

„CULOARE H˜RTIE‰ se refer\ la culoarea fundalului pe care se va tip\ri textul configurat. Se 
folose[te aceea[i list\ de culori, ca mai sus. 

„ALTELE‰ con]ine urm\toarele comenzi: 
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  paragraf nou <pa> 
 imagine <im=cale fi[ier,x,y,l\]ime,`n\l]ime> 
 pozi]ionare <pt=x,y> 
 deplasare imprimant\ <00=x,y> 

„PARAGRAF NOU‰, asigur\ saltul la un nou rând `n timpul tip\ririi, f\r\ s\ se treac\ la un nou 
rând [i `n fereastra de configurare a textului. Repetarea comenzii provoac\ o repetare a saltului. 

„IMAGINE‰ ofer\ posibilitatea includerii `n antetul sau finalul documentului/listei, a unei imagini 
reprezentând, de exemplu, sigla firmei. Parametrii comenzii, presupun precizarea c\ii c\tre 
fi[ierul ce con]ine imaginea respectiv\, coordonatele x [i y (mm), m\surate din col]ul din stânga 
sus al paginii, precizat prin comanda „DEPLASARE IMPRIMANT|‰, pân\ `n col]ul din stânga sus 
al imaginii, l\]imea [i `n\l]imea imaginii (mm). Coordonatele vor fi obligatoriu numere `ntregi. 

„POZI}IONARE‰ permite localizarea unui text la o anumit\ pozi]ie `n pagin\, determinat\ prin 
coordonatele x, y (mm) m\surate din col]ul din stânga sus al suprafe]ei tip\ribile a paginii, 
precizat prin comanda „DEPLASARE IMPRIMANT|‰. Comanda s-a utilizat `n configurarea 
documentelor tip\rite pe formulare tipizate. La fel ca mai sus coordonatele vor fi exprimate ca 
numere `ntregi. 
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Execu]ia acestei comenzi nu ]ine cont de configurarea marginilor paginii. 

Utilizarea ei implic\ obligatoriu precizarea `n\l]imii antetului/finalului de document (mm), `n caz 
contrar pot apare disfunc]ionalit\]i de a[ezare `n pagin\ a textului. 

„DEPLASARE IMPRIMANT|‰ exprim\ prin coordonatele sale punctul corespunz\tor col]ului din 
stânga sus al suprafe]ei tip\ribile a paginii. Aceast\ coordonat\ se poate afla din manualul 
imprimantei, sau prin tip\rirea unei pagini la care nu se configureaz\ dimensiunea marginilor, 
dup\ care se m\soar\ distan]a dintre marginea stânga a foii [i marginea stânga a suprafe]ei 
tip\rite (x), precum [i distan]a dintre marginea superioar\ a foii [i marginea superioar\ a 
suprafe]ei tip\rite (y). 

Op]iunea „SPECIFIC LIST|‰ grupeaz\ diverse constante, transmise de programul de elaborare a 
documentului/listei respective. 

LIS.1.2. Nivel avansa]i 

Op]iunea „CONFIGURARE CON}INUT LISTE - NIVEL AVANSA}I‰ permite filtrarea, centralizarea, 
ordonarea [i gruparea `nregistr\rilor unei liste. Utilizarea modulului `n liste care con]in coloane 
calculate de tip sold / stoc - rezultate `n urma unor tranzac]ii reflectate `n liste - altereaz\ 
con]inutul informa]ional respectiv (Fi[a de magazie, Raport gestiune, Registru de cas\, Registru de 
banc\, Fi[a analitic\ partener, Fi[a personal, etc.). 

Deoarece configurarea unui filtru nu presupune modific\ri `n structura listei, iar revenirea la 
con]inutul anterior configur\rii se face foarte simplu prin dezactivarea filtrului introdus, pute]i 
lucra pe versiunea de baz\ a listei. Nu acela[i lucru se `ntâmpl\ `n ceea ce prive[te modificarea 
grup\rii furnizate. Experimenta]i configurarea grup\rilor numai dup\ ce a]i creat `n prealabil o 
versiune pentru lista furnizat\. 

Accesul la „CONFIGURARE - NIVEL AVANSA}I‰ se face, ca [i la configurarea de nivel general, 
numai dup\ ce a fost afi[at\ imaginea de control a listei lansate `n execu]ie. 

Dac\ sunte]i obi[nui]i s\ lucra]i din tastatur\, accesul la configurare se ob]ine tastând „F12‰. 

Cel mai rapid acces, cu mouse-ul, se ob]ine selectând de dou\ ori primul icon din bara de 
instrumente a modulului de liste (vezi Fig. LIS.1.2.1). 

 

L
IS

 

Fig. LIS.1.2.1. 

O alt\ posibilitate este selectarea op]iunii „UNELTE‰ din bara de op]iuni, iar din meniul derulant 
care se deschide a op]iunii „AVANSA}I‰. 

Se poate selecta, de asemenea, una din op]iunile de configurare - nivel avansa]i, din meniul 
derulant afi[at la ap\sarea butonului dreapta al mouse-ului (figura LIS.1.2.2). 



 WinMENTOR - Manual de exploatare 

LIS - 16 

 

Fig. LIS.1.2.2. 

~n paginile urm\toare se vor prezenta posibilit\]ile de configurare existente `n program. 

LIS.1.2.1. Filtrarea liniilor 
~n figura LIS.1.2.1.1 se prezint\ fereastra de configurare corespunz\toare op]iunii de filtrare a 
liniilor listei. 

Reamintim c\ num\rul maxim de condi]ii este 13. 

Cum se introduce un filtru? 
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Fig. LIS.1.2.1.1. 

Se selecteaz\ cu ajutorul mouse-ului rândul liber din rubrica „COLOANA‰. Se va afi[a imediat lista 
coloanelor existente `n list\. 

Se selecteaz\ din lista afi[at\ coloana pentru care dorim s\ introducem condi]ia de filtrare. 

Se selecteaz\, `n mod asem\n\tor, tipul de condi]ie pe care dorim s\-l impunem coloanei din lista 
afi[at\. Lista de condi]ii difer\ `n func]ie de con]inutul coloanei selectate. ~n fig. LIS.1.2.1.2 sunt 
prezentate listele de condi]ii pentru coloane de tip alfanumeric (Fig. LIS.1.2.1.2.a) [i numeric (Fig. 
VI.1.2.1.2.b). 
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Fig. LIS.1.2.1.2. 

Dup\ selectarea condi]iei se precizeaz\ `n câmpul „VALOARE1‰ limita fa]\ de care se face 
compararea. Limita poate avea o valoare alfanumeric\ - pentru coloane de tip alfanumeric - [i 
numeric\ - pentru cele de tip numeric. 

~n cazul `n care condi]ia selectat\ este „~NTRE‰ se va preciza [i limita a doua de compara]ie `n 
coloana „VALOARE2‰ (filtrul ac]ioneaz\ selectând toate `nregistr\rile cuprinse `ntre „VALOARE1‰ 
[i ‰VALOARE2‰). 

ATEN}IE: 

Dup\ introducerea valorilor pentru limite, `nainte de a selecta refacerea listei pentru filtrul definit, 
muta]i prompterul din coloanele „VALOARE1‰, „VALOARE2‰ tastând „TAB‰ sau selectând cu 
ajutorul mouse-ului o alt\ coloan\ a condi]iei definite. 

Dac\ dori]i introducerea mai multor condi]ii de filtrare, selecta]i butonul "+" pentru generarea 
unui nou rând sau tasta]i „ ‰ dac\ prompterul este activ pe ultimul rând de descriere a 
condi]iilor. 

Leg\tura dintre condi]iile definite se face implicit prin operatorul "SI" care poate fi modificat `n 
"SAU" tastând „ENTER‰ sau prin click de mouse pe câmpul respectiv. 

Eliminarea unei defini]ii se face selectând condi]ia respectiv\ [i ac]ionând butonul "-" cu ajutorul 
mouse-ului. 

Pentru a verifica rezultatele configur\rii nu ne mai r\mâne decât s\ activ\m filtrul [i s\ select\m 
op]iunea „REFACERE LIST|‰ (al treilea icon din bara de op]iuni a modulului). Se vor extrage din 
lista elaborat\ doar acele rânduri care respect\ condi]ia definit\. 

Dac\ dori]i s\ salva]i configurarea introdus\, e bine ca butonul de avertizare privind utilizarea 
filtrului s\ fie selectat pe „DA‰ pentru ca atunci când se va relua execu]ia listei s\ fi]i aten]iona]i 
asupra existen]ei filtrului. 

Op]iunea „CENTRALIZATOR DA" are ca efect excluderea din list\ a tuturor rândurilor, mai pu]in 
cele referitoare la grupurile de `nregistr\ri (liniile de titlu [i de subtotal). Un exemplu de astfel de 
list\, vezi `n modulul „LISTE‰ op]iunea „MI{C|RI‰, ‰LISTA IE{IRILOR‰, „IE{IRI PE ARTICOLE 
CENTRALIZAT‰. 
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Centralizarea se poate aplica `n orice list\ `n care au fost definite grupuri de `nregistr\ri. 

OBSERVA}IE: 

Deoarece filtrarea nu modific\ structura listei, nu se impune salvarea configur\rii `ntr-o nou\ 
versiune de list\ decât atunci când utiliza]i filtre complexe, diferite, pentru aceea[i list\. 

Pute]i reveni oricând la `nregistr\rile de baz\ ale listei dezactivând filtrul configurat. 

Dezactivarea filtrului nu presupune pierderea configur\rii respective. 
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LIS.1.2.2. Ordonare [i grupare 
Fereastra corespunz\toare op]iunii de ordonare [i grupare este prezentat\ `n figura LIS.1.2.2.1. 

 

Fig. LIS.1.2.2.1. 

Ordonarea `nregistr\rilor unei liste `n WinMENTOR se face `n mod cresc\tor, dup\ valorile 
coloanelor specificate `n lista de ordonare (fereastra din dreapta paginii de configurare). 

Aceast\ opera]iune este dependent\ de ordinea de `nregistrare a coloanelor `n lista de ordonare 
(vezi exemplul de mai jos). 

Exemplu: 
Vom ordona lista urm\toare `n primul caz dup\ valorile coloanei „NUME‰, apoi dup\ valorile 
coloanelor „V˜RST|‰, ‰NUME‰, „PRENUME‰. 

POZ. NUME PRENUME VARSTA 
1 Botea Andreea 25 
2 Tabara Mircea 20 
3 Tabara Iulian 27 
4 Botea Ana 27 
5 Costea Dan 25 

Ordonarea dup\ „NUME‰: 

POZ. NUME PRENUME VARSTA 
1 Botea Andreea 25 
2 Botea Ana 27 
3 Costea Dan 25 
4 Tabara Mircea 20 
5 Tabara Iulian 27 
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Ordonarea dup\ „V˜RST|‰, „NUME‰, „PRENUME‰: 

POZ. NUME PRENUME VARSTA 
1 Tabara Mircea 20 
2 Botea Andreea 25 
3 Costea Dan 25 
4 Botea Ana 27 
5 Tabara Iulian 27 

~n exemplele prezentate se pot observa cu u[urin]\ diferen]ele rezultate `n modul de prezentare a 
listei `n urma ordon\rilor operate. 

Cum s\ ordon\m o list\? 
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Fereastra „COLOANE DISPONIBILE‰ con]ine toate coloanele puse la dispozi]ie de programul de 
editare a listei, exclusiv cele care sunt folosite deja pentru ordonare [i grupare, aflate `n fereastra 
al\turat\. Trecerea dintr-o fereastr\ `n alta se face prin selectarea denumirii coloanei respective 
printr-un dublu click executat cu butonul din stânga al mouse-ului. 

Modificarea priorit\]ilor de ordonare a unei liste se face prin modificarea pozi]iei coloanelor `n 
lista de ordonare. Acest lucru se face selectând denumirea coloanei respective cu o ap\sare pe 
butonul stâng al mouse-ului [i f\r\ s\ se ridice degetul de pe buton, se trage denumirea `n pozi]ia 
dorit\ prin deplasarea mouse-ului. 

Ordonarea `nregistr\rilor listei se face `n mod cresc\tor corespunz\tor valorilor existente `n 
coloanele specificate `n lista de ordonare. 

„GRUPAREA ~NREGISTR|RILOR‰ presupune realizarea urm\toarelor ac]iuni: 

 definirea listei de caracteristici comune grupului prin specificarea coloanelor care le 
determin\. Orice modificare de valoare `n una din coloanele specificate determin\ un nou 
grup de `nregistr\ri `n cadrul listei. Coloanele incluse `n lista de caracteristici a grupului, le 
ve]i exclude din lista coloanelor afi[ate ale listei, deoarece vor con]ine aceea[i valoare 
pentru toate liniile grupului respectiv; 

 configurarea modului de prezentare (editare) a grupului definit, `n cadrul listei. 

Cum grup\m `nregistr\rile unei liste? 
S\ parcurgem `mpreun\ urm\torul exemplu: 

 grup\m `nregistr\rile din centralizatorul de stocuri pe clase de articole, iar `n cadrul 
grupului ordon\m `nregistr\rile dup\ denumirea articolelor din stoc; 

 select\m op]iunea „CENTRALIZATOR STOCURI‰ din meniul „STOCURI‰ al modului 
„LISTE‰; 

 dup\ afi[area liniilor listei select\m op]iunea de configurare avansa]i; 

 deschidem pagina de configurare a ordon\rii [i grup\rii liniilor listei; 

 select\m, prin dublu click, coloana „CLAS| ARTICOLE‰ din fereastra „COLOANE 
DISPONIBILE‰, transferând-o `n lista de ordonare, `mpreun\ cu coloana „ARTICOL‰. 
Ordinea coloanelor `n lista de ordonare trebuie s\ fie: „CLAS| ARTICOLE‰, „ARTICOL‰ (`n 
caz contrar modifica]i ordinea existent\ utilizând preciz\rile de la ordonare); 

 activa]i butonul „GRUP‰ corespunz\tor coloanei „CLAS| ARTICOLE‰. ~n acela[i moment 
devine activ\ zona de configurare a modului de editare a grupului. Ave]i acum la 
`ndemân\ mai multe posibilit\]i de prezentare a grupului `n pagin\, activate prin click de 
mouse asupra butonului corespunz\tor op]iunii. 

„NUMEROTAREA LINIILOR ~N CADRUL GRUPULUI‰ - activarea acestei op]iuni ata[eaz\ listei o 
nou\ coloan\ `n care numerotarea liniilor listei se face pornind de la 1 pentru fiecare nou grup 
din cadrul listei. ~n configurarea general\ a coloanelor listei se va configura ulterior aceast\ 
coloan\ [i se va putea renun]a la afi[area coloanei con]inând num\rul curent al liniei `n cadrul 
listei. 

„~NCEPE PAGIN| NOU|‰ - provoac\ saltul la pagin\ nou\ la fiecare schimbare de grup. ~n acest 
caz, `n configurarea general\ a listei va trebui configurat antetul fiec\rei pagini pentru o 
identificare u[oar\ a apartenen]ei paginilor listei. 
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„ARE LINIE DE TITLU‰ - permite definirea liniei de titlu pentru grup, oferind posibilitatea 
`nc\rc\rii textului ce va fi tip\rit `naintea grupului, a configur\rii tipului de font utilizat, culorii de 
fundal [i a tipului de linie utilizat pentru `ncadrarea liniei de titlu. 

„ARE SUBTOTAL‰ - asigur\ posibilitatea definirii liniei de subtotal. Caracteristicile de redactare 
sunt comune cu cele ale liniei de titlu (`n cazul `n care au fost definite). ~n aceast\ linie se vor 
afi[a subtotalurile calculate pentru coloanele `n care a fost specificat\ aceast\ op]iune la 
configurarea general\ a listei (vezi figura LIS.1.2.2.2). 
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Fig. LIS.1.2.2.2. 

S\ revenim la exemplul nostru de configurare [i s\ activ\m numerotarea liniilor `n cadrul 
grupului. Saltul la pagin\ nou `l l\s\m a[a cum este („NU‰), configur\m linia de titlu a grupului [i 
cea de subtotal (ca `n figura LIS.1.2.2.1). 

Activ\m refacerea listei pentru a verifica configur\rile operate (al treilea icon din bara de 
instrumente). Pe monitor va fi afi[at\ o list\ asem\n\toare cu cea din figura LIS.1.2.2.3. 
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Fig. LIS.1.2.2.3. 

R\mâne la alegerea dumneavoastr\ dac\ p\stra]i coloana de numerotare a liniilor listei sau nu. 
Dac\ v\ hot\râ]i s\ salva]i configur\rile operate `n locul celor furnizate de proiectant sau `ntr-o 
versiune a listei furnizate, reveni]i neap\rat `n configurarea general\ a listei [i configura]i capul 
coloanei introduse pentru numerotarea liniilor `n cadrul grupului. 

~n cazul `n care un grup este caracterizat de valorile mai multor coloane, acestea vor fi transferate 
rând pe rând din fereastra coloanelor disponibile `n lista de ordonare, aranjarea lor f\cându-se `n 
ordinea descresc\toare a importan]ei `n cadrul grupului. Definirea grupului se va face prin 
activarea butonului de grup corespunz\tor ultimei coloane, butoanele celorlalte coloane ale 
grupului fiind activate `n mod automat. 
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LIS.2. Configurarea modului de tip\rire [i a prezent\rii `n 
pagin\ 

 

Odat\ configurat\ lista sau documentul pe care dorim s\-l tip\rim, `n func]ie de echipamentul pe 
care-l avem la dispozi]ie, trebuie s\ transfer\m datele din calculator pe hârtie. 

Produsul WinMENTOR v\ pune la dispozi]ie dou\ moduri de tip\rire a datelor: 

 grafic, sau 

 text (cu liniile prezentate continuu sau discontinuu), 

având `n vedere num\rul mare de utilizatori ai imprimantelor cu ace, care `n general suport\ 
ambele moduri de tip\rire, `ns\ viteza lor scade foarte mult la tip\rirea `n mod grafic. 

Pentru configurarea modului de tip\rire [i a prezent\rii `n pagin\ este de ajuns s\ selecta]i 
butonul „LISTARE‰ din machetele de introducere a datelor, ale modulului "MENTOR" sau icon-ul 
corespunz\tor din modulul „LISTE‰ (vezi figura LIS.2.1.), dup\ care din fereastra afi[at\ selecta]i 
butonul „PAGINARE‰. 

 

Fig. LIS.2.1. 

~n figura LIS.2.2 sunt prezentate formele ferestrei de configurare a paginii `n func]ie de modul de 
tip\rire ales (LIS.2.2.a - modul grafic de tip\rire, iar `n LIS.2.2.b - modul text). Diferen]ele care 
apar `ntre cele dou\ forme ale ferestrei de configurare a paginii se limiteaz\ la `nlocuirea alegerii 
formatului de pagin\, din fereastra corespunz\toare modului grafic de tip\rire, cu alegerea tipului 
de scriere `n fereastra corespunz\toare modului text de tip\rire. 

„LA IMPRIMANTA‰ este op]iunea care v\ permite alegerea imprimantei pe care se va edita 
documentul sau lista. Imprimantele afi[ate sunt cele care au fost instalate pe sistemul 
dumneavoastr\. ~n cazul tip\ririi `n mod text, denumirea imprimantei este `nlocuit\ de dou\ 
denumiri simbolice - „IMPRIMANTA 1‰ [i „IMPRIMANTA 2‰ - configurate astfel: prima pentru 
tip\rirea `n format A4 iar a doua `n format A3, imprimante compatibile EPSON. 

„DIMENSIUNE‰ [i „SURS|‰ pentru modul grafic de tip\rire se folosesc pentru alegerea formatului 
filei de tip\rit [i a sursei de alimentare cu hârtie. Op]iunile de alegere depind de imprimanta 
utilizat\ pentru tip\rire. 
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Fig. LIS.2.2. 

„L|}IMEA‰ [i „~N|L}IMEA‰ pentru modul text de tip\rire se refer\ la gradul de condensare a 
tip\ririi, controlabil prin cele patru combina]ii posibile (formatul paginii fiind implicit ales prin 
selec]ia imprimantei). 

„ORIENTAREA‰ modului de scriere pe pagina de hârtie se poate alege la imprimantele grafice 
`ntre modul portret [i cel landscape. 

ATEN}IE: 

Nu toate imprimantele cu ace au modul de scriere landscape. Verifica]i acest lucru `n manualul 
imprimantei! 

„MARGINI‰ pagin\, `n milimetri pentru modul grafic de tip\rire [i `n caractere pentru modul text, 
se refer\ la marginile ce vor fi l\sate `n jurul documentului/listei, din suprafa]a util\ pe care se 
face tip\rirea, corespunz\toare imprimantei folosite pentru editare. 

Suprafa]a util\ este determinat\ de dimensiunea implicit\ a marginilor unei pagini - caracteristic\ 
constructiv\ a imprimantei (este prezentat\ `n manualul de utilizare al imprimantei). 

Suprafa]a documentului/listei este determinat\ de configurarea marginilor din fereastra de 
configurare a paginii (vezi fig. LIS.2.3). 
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Fig. LIS.2.3. 

Verifica]i configur\rile operate utilizând butonul „VIZUALIZARE‰ sau icon-ul respectiv. 
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