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Niewątpliwą zaletą
AgroSystem-u jest wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych danych w każdym z
modułów. Operacje grupowania, filtrowania, sortowania oraz sumowań i zliczeń
różnych wartości, nie powinny przysparzać kłopotów użytkownikom, którzy
korzystali już z naszych programów oraz nowym użytkownikom. Tym
ostatnim polecamy przed przystąpieniem do pełnego użytkowania
AgroSystem-u zapoznanie się z instrukcją obsługi, a szczególnie z
punktem Wspólne elementy programu, ponieważ są tam opisane
elementy, występujące we wszystkich modułach.

Możliwości AgroSystem-u

-

-

Jest to zintegrowany system

Wszystkie okna są budowane na tych
samych zasadach, co pozwala - po opanowaniu obsługi jednego modułu - na
bezproblemowe korzystanie z innych
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Wszystkie dane można sortować:

Wszystkie dane można grupować:

Każdy użytkownik AgroSystem-u może
dostosowywać informacje pokazywane na Listach danych do własnych potrzeb:

AgroSystem umożliwia przeglądanie
danych według wybranych (zadanych) kryteriów poprzez filtrowanie :
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AgroSystem daje możliwość wyboru
różnych typów zliczeń wartości:

AgroSystem daje możliwość
przeglądania danych związanych z już wyświetlaną listą danych:

AgroSystem umożliwia zapamiętywanie
dowolnej ilości ustawień kolumn. Można tworzyć różne ustawienia widoku danych
poprzez grupowanie, sortowanie i filtrowanie oraz zapisać pod różnymi nazwami.
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Daje to możliwość tworzenia własnych zestawień, a następnie wczytywać je i
drukować.

-

AgroSystem - oprócz wydruków (wnioski o dopłaty, Księgi zwierząt, zgłoszenia
zmian w Księgach zwierząt, BisnesPlany), umożliwia wydruki
wcześniej przygotowanych zestawień w takiej formie, jak jest to widoczne na
ekranie.

Niewątpliwą zaletą
AgroSystem-u jest wielokrotne wykorzystanie raz wprowadzonych danych w każdym z
modułów. Operacje grupowania, filtrowania, sortowania oraz sumowań i zliczeń
różnych wartości, nie powinny przysparzać kłopotów użytkownikom, którzy
korzystali już z naszych programów oraz nowym odbiorcom naszych programów. Tym
ostatnim polecamy przed przystąpieniem do pełnego użytkowania
AgroSystem-u zapoznanie się z instrukcją obsługi, a szczególnie z
punktem Wspólne elementy programu. ponieważ są tam opisane
elementy, występujące we wszystkich modułach.

Możliwości AgroSystem-u

Jest to zintegrowany system

Wszystkie okna są budowane na tych
samych zasadach, co pozwala - po opanowaniu obsługi jednego modułu - na
bezproblemowe korzystanie z innych

Wszystkie dane można sortować:

Wszystkie dane można grupować:
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Każdy użytkownik AgroSystem-u może
dostosowywać informacje pokazywane na Listach danych do własnych potrzeb:

AgroSystem umożliwia przeglądanie
danych według wybranych (zadanych) kryteriów poprzez filtrowanie:

AgroSystem daje możliwość wyboru
różnych typów zliczeń wartości:

AgroSystem daje możliwość
przeglądania danych związanych z już wyświetlaną listą danych:

AgroSystem umożliwia zapamiętywanie
dowolnej ilości ustawień kolumn. Można tworzyć różne ustawienia widoku danych
poprzez grupowanie, sortowanie i filtrowanie oraz zapisać pod różnymi nazwami.
Daje to możliwość tworzenia własnych zestawień, a następnie wczytywać je i
drukować:

AgroSystem - oprócz wydruków
narzuconych przez instytucje (wnioski o dopłaty, Księgi zwierząt, zgłoszenia
zmian w Księgach zwierząt), którym są przeznaczone - umożliwia wydruki
wcześniej przygotowanych zestawień w takiej formie, jak jest to widoczne na
ekranie:
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