Zdefiniowanie nazwy pól dodatkowych opisujcych
zasoby
Zaoenia
Status AKTUALNY
W celu konfiguracji nazw pól dodatkowych opisujcych zasoby naley przej do zakadki Konfiguracja
--> Definiowanie pola zasobów:

Dotyczy wersji: 2.x - 6.
x
Poziom wiedzy PODS
TAWOWY
Spis dokumentu

Zaoenia

Powizane

Found 10
search result(s)
for pola
zasobów.

Po zdefiniowaniu nazw efekt bdzie od razu widoczny z poziomu danego zasobu, np.:
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Dec 17, 2018
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... predefiniowane
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które mona
zmieni. Wystarczy
wybra z
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wasn. W
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Zaoenia Naley
przej do
perspektywy Konfi
guracja > Zasoby
> Standardowe
wartoci ...
Dec 27, 2018
Labels: wartoci, za
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Page: WebService
- import zasobów (
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... wywoania,
które umoliwiaj
import zasobów:
http://adresserwer
alog:port/import
Polecenie importu
zasobów mona
uy na dwa
sposoby:
POSTem
przekazujc
parametry w
URLu ... Wstp
LOG System
posiada moliwo
importowania ...
Dec 19, 2018
Labels: import, kon
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Page: Grupowa
edycja i usuwanie
danych zasobów (
LOG System)
... spowoduje
powielenie
usunicia wartoci
do wszystkich
edytowanych w
tym czasie zasobów
. W tym celu po
wybraniu danego
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poprzez
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CTRLDELETE. E
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mona take wywoa
naciskajc ...
Dec 17, 2018
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Page: Definiowani
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... z piciu
dostpnych pól
naley przej do
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...
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Page: Importowani
e zasobów oraz
relacji pomidzy
zasobami z plików
tekstowych (LOG
System)
... programów
ewidencjonujcych.
Przygotowanie
danych do
importu Aby
zaimportowa
dowoln grup zaso
bów, np.
komputery naley
najpierw
odpowiednio
przygotowa plik z
danymi do ...
Jun 24, 2019
Labels: pliki_teksto
we, import, zasoby
, favourite
Page: Widget Statystyka
statusów zasobów (
LOG System)
... widgetu Widget
Statystyka
statusów zasobów.
png Jak zmieni
domylnie
podpowiadane
wartoci pola "typ z
asobów"?
https://dokumentac
ja.logsystem.pl
/pages/viewpage.
action?
pageId=35586538
Status Dotyczy
wersji: 2.x 6.x
Poziom wiedzy ...
po: typach zasobów
...
Nov 28, 2018
Labels: widget, kb

Page: Data w
opisie zasobu (LO
G System)
... audytu, List
zmiennych z
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wartociami dla
kadego z
pasujcych zasobów
. Pola dostpne do
filtrowania: Nazwa
pola Rodzaj pola
Rodzaj zasobu
Lista wyboru Filtr
Lista wyboru
Termin Lista
wyboru ...
Dec 27, 2018
Labels: konfiguracja
, zasoby, automaty
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rs, administracja
Page: Przekazanie
zasobu od osoby
do osoby (LOG
System)
... Zaoenia
funkcjonalne Rap
ort ma na celu
prezentacj zasobów
jakie zostay
przekazane
pomidzy dwoma
pracownikami lub
te gdy nastpio ...
Dec 12, 2018
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Page: Etykieta
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... zostan
wygenerowane
etykiety dla danej
nazwy zasobu
Kod kreskowy z p
ola
Parametr okrelajcy
na podstawie
jakiego (do
wyboru mamy trzy
pola ...
Dec 12, 2018
Labels: qr, raport
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