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W systemie Streamsoft

Prestiż umożliwiono tworzenie zaawansowanych analiz

w każdym oknie z tabelą. Analizy takie umożliwiają wielopoziomowe grupowanie
wyników, a ponadto pozwalają dokonać w prosty sposób szybkiej oceny danych,
z możliwością zaprezentowania ich na wykresie.
Aby włączyć tabelę zaawansowaną, należy otworzyć dowolne okno z tabelą prostą
(dotychczasowa tabela), a następnie:
 wybrać opcję Pokaż tabelę zaawansowaną/prostą (Ctrl+Z), z menu prawego
klawisza myszy,
 wcisnąć na klawiaturze kombinację klawiszy (Ctrl+Z),
 kliknąć

na

ikonę

Wyświetlanie

szczegółów

i

wybrać

Pokaż

tabelę

zaawansowaną/prostą (Ctrl+Z) (opcja dostępna tylko w oknach, które zawierają
sekcję szczegółów).
Po włączeniu tabeli zaawansowanej, na pasku ikon danego okna pojawią się nowe
przyciski ułatwiające obsługę tabeli:
 Akcje dla zaawansowanej tabeli
menu z opcjami

dla tabeli

– kliknięcie na ikonę spowoduje wyświetlenie
zaawansowanej (dodatkowo opcje te dostępne

są w menu podręcznym okna).
 Zwiń wiersze

– umożliwia szybkie zwinięcie danych wszystkich grup (opcja

ta dostępna jest dla tabeli, w której dane są pogrupowane wg wybranej kolumny).
 Rozwiń wiersze

– umożliwia szybkie rozwinięcie danych wszystkich grup (opcja

ta dostępna jest dla tabeli, w której dane są pogrupowane wg wybranej kolumny).
 Export

– użytkownik systemu, za pomocą tej opcji może eksportować dane

zestawienie do plików w formatach: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML, XML oraz
TXT.
Możliwości tabeli zaawansowanej:
1. Grupowanie danych wg wybranej kolumny – aby wykonać grupowanie, należy
włączyć Pole grupowania (domyślnie opcja ta jest włączone), poprzez wybranie
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opcji z menu kontekstowego, a następnie za pomocą metody „przeciągnij i upuść”,
przesunąć wybrane nagłówki kolumn na pasek grupowania (pasek ten opisany jest
zdaniem „Przeciągnij nagłówek kolumny tutaj by pogrupować wg tej kolumny”).

2. Paski podsumowań – na pasku podsumowania można włączyć dla wybranej
kolumny pole podsumowania, które wyświetli wybraną wartość. Aby włączyć takie
pole, należy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasku podsumowań, pod daną
kolumną, i wybrać z menu rodzaj wyrażenia.
UWAGA!
Dla niektórych kolumn ilość możliwych wyrażeń jest ograniczona. Dostępne
wyrażenia:
 Suma – podaje sumę dla wartości z kolumny.
 Min – podaje minimalną wartość dla wartości z kolumny.
 Max – podaje maksymalną wartość dla wartości z kolumny.
 Zlicz – zlicza ilość wierszy.
 Średnia – podaje średnią wartość dla wartości z kolumny.
Wyróżniamy dwa rodzaje pasków podsumowań:
 Podsumowanie ogólne – umożliwia wyświetlenie podsumowania ogólnego dla
wszystkich wierszy z tabeli.
 Podsumowanie

grup

–

umożliwia

z utworzonych

grup,

które

po rozwinięciu

danej

grupy.

może

wyświetlenie
być

zawsze

Podsumowanie

takie

podsumowania
widoczne
należy

lub

włączyć

każdej
widoczne
klikając

2

na ikonę

Akcje

dla

zaawansowanej

podsumowańPodsumowanie

grup

tabeli

zawsze

,

wybierając

widoczne/Podsumowanie

Paski
grup

po rozwinięciu, a następnie klikając prawym klawiszem myszy na pasku pod
grupą, wybrać dane wyrażenie.

3. Wykres – na zaawansowanym zestawieniu dostępna jest zakładka Wykres,
na której dane z zestawienia są prezentowane w postaci graficznej. W przypadku
grupowania danych wg kilku kolumn na wykres dane pobierane są dla pierwszego
grupowania.
UWAGA!
Na wykresie prezentowane są tylko dane liczbowe.

3

Kliknięcie na ikonę

, pozwala na zmianę rodzaju wyświetlonego wykresu.

Wybranie przycisku <Dostosowywanie wykresu> powoduje wyświetlenie
okna, w którym:
 na zakładce Serie ustalamy, które serie będą wyświetlane na wykresie, wg której
serii sortowane będą dane oraz czy będą one przedstawione rosnąco, czy
malejąco (ikona

).

 na zakładce Opcje określamy szczegóły wyglądu wykresu, np. położenie legendy.
Jeżeli dane w tabeli zostały pogrupowane wg przynajmniej jednej kolumny,
to wybierając określoną grupę, na wykresie można zobaczyć analitykę dotyczącą
tylko tej grupy.
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4. Export – dla tabeli oraz wykresu użytkownik ma możliwość wyeksportowania
danych do plików w formatach: Excel XP/2003, Excel 2007, HTML, XML oraz TXT.
5. Wygląd – opcja ta umożliwia zmianę wyglądu zestawienia na inne niż ustawiony
domyślnie

(użytkownik

ma

do

dyspozycji

pięć

rodzajów

wyglądu).

Opcja

ta dostępna jest po kliknięciu na ikonę Akcje tabeli zaawansowanej i wybranie
Wygląd.
Dodatkowo dla tabeli zaawansowanej i wykresu można określić kolory i wielkość
czcionki, podobnie jak dla tabeli prostej. Opcja dostępna jest w menu głównym
programu SystemWygląd programuzakładki Nowa tabela/Nowy wykres.
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