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1.1

IZVOZ PREGLEDOV IN ŠIFRANTOV V EXCEL

Izvoz v Excel napravite tako, da v oknu kjer je pregled ali šifrant prikazan, uporabite komando Tiskaj. Nato
v naslednjem oknu izberete možnost Izvoz v Excel datoteko in določite ime datoteke v katero želite
podatke shraniti in nadaljujete z ukazom Potrdi. Datoteka se bo ustvarila v mapi, ki jo imate določeno z
nastavitvijo Lokacija izhodnih datotek na Sistem -> Nastavitve -> Lokacije datotek.
Kreirana datoteka se bo zatem odprla v Excel-u oziroma v programu, ki je določen za odpiranje datotek
tipa CSV ali XLS. Lahko pa avtomatsko odpiranje v Excelu tudi izklopite preko nastavitve Po izvozu v
Excel se datoteka ne odpre v definiranem programu na Sistem -> Nastavitve -> Prenosi.
Na format datoteke, ki se bo ustvarila ob izvozu, lahko vplivate preko nastavitve Za izvoz v Excel se
namesto XLS uporablja CSV format na Sistem -> Nastavitve -> Prenosi, ki je privzeto nastavljena.
1. Če je nastavitev nastavljena, se uporabi standardni CSV format, kjer so posamezna polja razdeljena s
podpičji. Datoteka ima končnico CSV in je (poleg Excel-a) berljiva tudi z raznimi urejevalniki teksta. Ima
pa ta format naslednje pomankljivosti:
§ rezanje vodilnih ničel: to pomeni, da se bo podatek 000125 (npr. šifra delavca) v Excelu prikazal
kot 125, torej kot številka in ne kot tekst.
§ neželeno pretvarjanje nizov s samimi ciframi v števila: npr. transakcijski račun 07000-12345678
se bo v Excel-u prikazal kot neko veliko število
Te pomankljivosti se odpravi z uporabo posebnih kontrolnih znakov pri kreiranju datoteke. Z
uporabo teh posebnih znakov je nato datoteka v Excelu pravilno prikazana, lahko pa nekoga ti
znaki motijo, ko želi datoteko v Excelu dodatno spreminjati (dodajati formule....).
Ali se bodo ti kontrolni znaki uporabili ali ne, lahko zato nastavljate preko nastavitve Neuporaba
dodatnih znakov za oblikovanje CSV tekstovnih polj na Sistem -> Nastavitve -> Prenosi, ki
privzeto ni nastavljena.
2.

Če nastavitev ni nastavljena, se uporabi poseben prirejen format. Datoteka ima končnico XLS in je
berljiva samo z namenskim programi kot je Excel in podobni. V tem primeru se vsebina v Excelu
prikaže pravilno, je pa na vrhu datoteke dodana vrstica z številčenjem kolon P1, P2 ..... Px. To prvo
vrstico se v Excelu lahko tudi enostavno pobriše in datoteko shrani brez nje v formatu XLS.
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