jak dostat sestavu (údaje) do EXCEL
obecně o EXCEL
SW Excel je tzv. tabulkový procesor. Umí pracovat s mnoha typy souborů. Standardním typem, je soubor
s příponou XLS. V něm má Excel uloženy nejen hodnoty (údaje) ale i informace a vlastnostech buněk, sloupců či
řádek. Nicméně Excel umí pracovat i s dalšími typy souborů. Zejména se soubory typu CSV, kde jsou jednotlivé
údaje odděleny středníkem. Dále pak i se soubory typu DBF, kde je v záhlaví souboru uložena i informace o
charakteru jednotlivých údajů, tak aby je mohl Excel správně prezentovat (číslo, datum, textový řetězec atp.)
Soubory XLS a CSV umí Excel otevřít už jen tím, že na soubor s prohlížeči najedete a potvrdíte jej stiskem klávesy
Enter.
Soubory s příponou DBF otevře v Excel volbou Soubor - Otevřít, jen když předtím zvolíte, že pracujete s takovým
typem souboru. V nabídce Soubory typu vyberete Soubory dBase (*.DBF).
Ať máte otevřený jakýkoliv typ souboru, vždy můžete uložit výsledek do cílového souboru typu XLS volbou Uložit
jako a určením toho typu XLS.

MAUS
Do EXCEL lze dostat ze SW MAUS většinu sestav.Všechny ty, které, když se na ně koukáte v tiskové frontě, mají
ve sloupečku Export uvedenu hodnotu ANO
- tak tu lze exportovat do Excel pomocí F6
- když už je exportována, bude v tomto sloupečku jméno souboru typu XLS, který je uložen v adresáři \EXP
- v případě, že chcete dostat do EXCELU účtový rozvrh,
- ve volbě Účtový rozvrh - Aktualizace - Analytika - F5
- musíte potvrdit nabízenou možnost Excel

Fakturace
Ve volbě Faktury - Oprava a prezentace - F6 - Export do souboru
- lze vybranou skupinu dokladů (a za ně vybrané údaje)
- uložit do CSV, či XLS souboru.,
- které lze následně otevřít v EXCEL

Majetek
Při prezentaci karet (po jejich výběru), lze volbou Export do souboru - CSV vytvořit takový soubor, který lze
následně otevřít v EXCEL..

Drobnosti
Ve volbě Obsluha - Export - Soubor CSV vytvořit soubor CSV, který lze následně otevřít v EXCEL.

otevření datového souboru DBF
Ve všech SW jsou informace uloženy v DBF souborech (ukládaných v adresáři DBF). Pokud si příslušný soubor
fyzicky zkopírujete mimo tento adresář, můžete takvou kopii následně otevřít v EXCEL. Je ale nutné vědět, jaký
soubor obsahuje požadované údaje. Protože např. v SW Kuchyňka je takových souborů celkem cca 200, je nutné,
pokud budete chtít převést nějaké údaje do EXCEL, informovat se u nás, který soubor to konkrétně je.
se nás dotázat, který soubor to je.

