Zvijače za ’prijavljače’
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Povzetek
Opisanih je nekaj zvijač, s katerimi si morda lahko pomagate pri izpolnjevanju zaklenjenih obrazcev (MS-Word), ki jih objavlja ARRS.
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Uvod

ARRS ponavadi pripravi za vpis dve vrsti obrazcev: v obliki *.doc za Word in v
obliki *.pdf za Adobe Acrobat. Na prvi pogled je druga pdf oblika neuporabna, saj
nima nobenih polj za vnos (Acrobat form) in je očitno namenjen ročnemu izpolnjevanju. Izkušnje kažejo, da je tudi Word oblika precej nerodna za uporabo (nerodno
urejanje posameznih polj, kopiranja so možna le v eno polje naenkrat), še posebej,
če več ljudi pripravlja podatke za skupen končni obrazec. Z nekaj predelave je
možno olajšati izpolnjevanje obrazcev in prihraniti čas, ki ga je bolje uporabiti za
vsebino.
ARRS sprejema kot končno obliko prijave izpisan obrazec in elektronsko verzijo, ki je lahko v Word (doc) ali pa Acrobat pdf obliki. Kot končno obliko za oddajo
na ARRS je v vsakem primeru primernejša pdf oblika, saj je s tem dokument bolje
zaščiten pred spremebami vsebine.
V tem dokumentu je opisana pot za uporabo Word obrazcev, ki pa jih po končani obdelavi izpišemo v pdf obliki. Pri tem uporabimo odklenjene obrazce, iz
katerih po potrebi odstranimo polja za vnos. S tem se obrazec spremeni v večini
primerov v tabele.
Paziti moramo, da pomotoma ne spremenimo stvari, ki so v zaklenjenem dokumentu nedostopne, npr. naslove razdelkov.
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Kako odkleniti zaklenjen obrazec

Če ne poznaš gesla za odklepanje, lahko datoteko odkleneš tako, da ga z Insert /
File vključiš v nov dokument:
• Pripravimo nov, prazen dokument
• Če je original v ’Landscape’ formatu, spremenimo format novega dokumenta
v File / Page setup
• Z Insert / File izberemo in vključimo originalno (zaklenjeno) datoteko
• Datoteka je zdaj odklenjena in jo lahko shranimo v delovni direktorij
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Zaklepanje dokumenta

Včasih je potrebno dokument ponovno zakleniti, npr. kadar so v obrazvu polja za
izbiro x . Zaklenjen dokument onemogoči vpisovanje zunaj polj, omogoči pa uporabo izbirnih polj. Pri ponovnem zaklepanju in odklepanju moramo biti previdni:
VAŽNO
Za zaklepanje obrazcev nikakor ne uporabite (Tools / Protect document)!! Če
uporabite to pot, izginejo že vnešene vrednosti v poljih in kljukice v izbirah!!
Za zaklepanje brez izgube vsebine uporabite ikono ’ključavnica’ v orodni vrstici Forms. Orodno vrstico namestimo tako, da z desnim gumbom miši kliknemo
v orodno vrstico (vrstica z ikonami nad dokumentom) in izberemo ’Forms’. Plavajoče izbirno okno lahko premaknemo med orodne vrstice. Ena od ikon je ključavnica za zaklepanje in odklepanje. Če dokument zaklenemo s to ikono, se po nekem
MS čudežu vsebina in kljukice ohranijo!!!
Zaklepanje in odklepanje dokumenta:
• Če med orodnimi vrsticami nimamo ’ključavnice’, namestimo orodno vrstico
’Forms’ (glej zgoraj)
• Obrazec zaklenemo s pomočjo ’ključavnice’
• Vnesemo enostavna polja in izbirne kljukice in križce
• S ’ključavnico’ lahko odklenemo dokument
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Vnašanje

V sivo označena polja, lahko vnašamo vsebino. Pri tem polje (sivi pravokotnik)
izgine, neizpolnjena polja pa ostanejo siva. To ni nič slabega - v končnem izpisu se
sivih praznih polj ne vidi.
Pišemo tako, kot običajno. Omogočena so vsa povdarjanje (z barvami ipd), kar
omogoča opozarjanje na še nedodelane stvari. Pred oddajo dokumenta, seveda vse
delovne oznake odstranimo. V tabele lahko kopiramo cele vrstice, deluje tudi Edit
/ Paste cells. Na ta način je omogočeno dopolnjevanje vsebine večih obrazcev v
skupni obrazec.
Dokument lahko ponovno zaklenemo, da lahko izpolnimo izbirna polja (x).
Priporočljivo je, da taka kljukanja opravimo čimbolj na koncu, saj se ob prihodnjih zaklepanjih/odklepanjih kljukice in vsebine polj lahko zaradi nepazljivosti
izgubijo!! (ne uporabite izbire Tools / Protect ampak ikono ’ključavnico’ v orodni
vrstivi ’Forms’ - glej razdelek 3
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Izpis

Za pripravo končnega dokumenta uporabimo izpis v pdf obliko, npr. Adobe Acrobat (polna verzija). Če tega programa nimamo, lahko za izpis uporabimo kak drug
program, npr. CutePDF (http://www.CutePDF.com.)
Tako pripravljena pdf datoteka je pripravljena za izpis papirnate vloge, isto pdf
datoteko tudi pošljemo z elektronsko pošto kot elektronsko verzijo, ki je zato istovetna papirnati.
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