Zoznámte sa
s novou tvárou
ABRA Gen

ÚVODNÁ OBRAZOVKA PO SPUSTENÍ SYSTÉMU
Optimalizovali sme úvodnú obrazovku tak, aby vás rýchlo a intuitívne sprevádzala
už pri začiatku bežných pracovných činností.
Kompletný zoznam všetkých agend vrátane obľúbených.
Po spustení zobrazíte kliknutím na symbol

Z novej ovládacej plochy rozdelenej do hlavných firemných
oblastí vedie rýchla cesta k bežným agendám.

Odkaz Skontrolovať aktualizácie vám zabezpečí vždy
platnú legislatívu ako i všetky opravy pre danú verziu.

PREHĽAD AGEND
Rozdelenie agend podľa modulov zostáva zachované. Pre ľahšiu orientáciu
sme upravili niektoré detaily.
Novo umiestnený vyhľadávací panel vám pomôže
rýchlo dohľadať požadovanú agendu.

Ikony rakety a hviezdy vám označia
ktoré agendy sa otvoria po spustení
ABRY alebo akú agendu máte
označenú ako obľúbenú.
Obľúbené agendy
a agendy po spustení
sme presunuli do hornej
časti zoznamu.

Agendu je po novom možné na prvý pohľad odlíšiť
pomocou farebného bodu pred jej názvom. Farbu si
môžete nastaviť podľa vlastných preferencií – kliknite
na agendu pravým tlačidlom myši a vyberte Vlastnosti.

DETAIL AGENDY
Zjednodušili sme orientáciu v detaile otvorenej agendy a odstránili duplicitné alebo
menej používané prvky.
Pôvodné tlačidlo Zavrieť sme presunuli priamo
k agende. Agendu zavriete kliknutím na symbol krížika.

Pôvodné tlačidlo Otvoriť sme
po novom umiestnili ako dokaz
Otvoriť novú agendu priamo
pod zoznamom otvorených
agend.

Systémové menu
s kompletnou
ponukou funkcií
otvoríte kliknutím
na symbol
.

Ovládacie šípky pre posun v zozname sme presunuli
do pravého horného rohu. Ostatné tlačidlá pôvodného
horného panelu sme odstránili. Všetky funkcie nájdete
v systémovom menu alebo na tlačidlách po pravej
strane.

Nová tvár ABRA Gen
Súčasná spoločnosť je v neustálom kontakte so softwarom a jeho používateľským rozhraním.
Preto je pre nás dôležité, aby i ABRA Gen bol pre vás svojim vzhľadom čo najpríjemnejší
a dobre sa vám s ním pracovalo.
Vzhľad ABRA Gen budeme i naďalej optimalizovať a vylepšovať. O zmenách vás budeme včas
informovať.

Aktuálna verzia sa dá stiahnuť na Zákazníckom portáli:
zp.abra.eu/sk

