DATU ATLASE UN MEKLĒŠANA DARBINIEKU SARAKSTĀ
Izveidota iespēja veikt datu atlasi darbinieku sarakstā, kā arī jauni lauki ātrai datu meklēšanai sarakstā.

Jaunie lauki datu meklēšanai sarakstā
Darbinieku saraksts papildināts ar jauniem laukiem (kolonnu lauki), ātrākai datu atlase un meklēšanai.
Kolonnas sarakstā var gan pievienot, gan noņemt izmantojot rīku pogu

Ieliekot vai izņemot pazīmes, tiks izmainīta darbinieku sarakstā redzamā informācija

Sarakstā, pieliekot kolonnas, ērtāk var redzēt iztrūkstošo būtisko informāciju darbinieka kartītē. Piemēram, redzams, ka bankas konts norādīts tikai vienam darbiniekam,
vienam darbiniekam nav pareizi norādīts dzimums, trīs darbiniekiem nav norādīts dzimšanas datums, un tml.
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Meklēšana
Katrā no tabulas kolonnām var meklēt pēc dažādiem nosacījumiem. Visvienkāršākais: rakstot atslēgas vārdus, burtus, ciparus.
Papildu meklēšanas parametrus var ieslēgt katrā no laukiem noklikšķinot uz lupas ikonas

Nosaukums

Paskaidrojums

Piemērs

Meklējamajā objektā ir ietvertas norādītās vērtības

‘aun’, tiek atlasīti tie darbinieki, kuriem uzvārdā ir burtu salikums ‘aun’

Noklusētā vērtība meklēšanas laukā

Meklējamajā objektā ir ietvertas norādītās vērtības
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Meklējamais objekts sākas ar norādīto vērtību

‘au’, tiek atlasīti tie darbinieki, kuriem uzvārdi sākas ar ‘au’

Meklējamais objekts beidzas ar norādīto vērtību

‘ja’, tiek atlasīti tie darbinieki, kuriem uzvārdi beidzas ar ‘ja’

Jānorāda pilnīgi atbilstoša meklējamā vērtība

‘gailis’, tiek atlasīti tie darbinieki ar uzvārdu ‘gailis’

Jānorāda pilnīgi atbilstoša meklējamā vērtība, kuru nevajag

‘gailis’, tiek atlasīti tie darbinieki, kuriem nav uzvārds ‘gailis’

ietvert meklējumā

Attīra meklēšanas lauku
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Atlase
Lai atvērtu atlases nosacījumu pievienošanas modālo logu, jānospiež poga

.

Modālajā logā iespējami divas atlases kritēriju variācijas: “UN” vai arī “VAI”



Ja tiek izmantots “VAI”, tad tiek atlasītas visas vērtības, kuras atbilst kaut vienam no kritērijiem.



Ja tiek izmantots “UN”, tad tiek atlasītas tikai tās vērtības, kuras atbilst visiem kritērijiem (kritēriju kopumam). Darbības princips ir tāds pats, kā, izmantojot filtra

ikonu (

) un lupas ikonu (

) tabulā.

Atlases kritērijus var komplektēt vairākos līmeņos (pievieno jaunu grupu). Taču, veidojot jaunu grupu, jāatceras, ka variācijas: “UN” un “VAI” attiecas uz konkrēto līmeni
un tā apakšlīmeņiem
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Ar pogu “+” var pievienot:

Nosaukums

Paskaidrojums

Piemērs

Var pievienot dažādus atlases kritērijus.
Zem nolaižamā saraksta ir kritēriji, kurus var izvēlēties uzreiz, un
kritēriji, kuri pārskatāmības uzlabošanai ir apvienoti grupās:
“Pamatinformācija” un “Nodokļi”

Var pievienot zemāka līmeņa atlases kritēriju grupu gadījumos,
kad nepieciešams mainīt variācijas (no “UN” uz “VAI” vai otrādi)
starp dažādiem kritērijiem vai to kopām un/ vai vienam
kritērijam vai to kopai definēt vairākus parametrus
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Tāpat kā ātrās meklēšanas gadījumā, paplašinātajā atlasē iespējams izvēlēties, kā definēt kritēriju - vai nu, rakstot atslēgas vārdus, zilbes, skaitļus u. tml., vai atzīmējot “Ir
tukšs” vai “Nav tukšs”, vai izvēloties datumu
Nosaukums

Paskaidrojums

Piemērs

Izmanto, lai atrastu tos darbiniekus, kuriem nav meklējamā
vērtība
Izmanto, lai atrastu tos darbiniekus, kuriem nav meklējamā
vērtība
Izmanto, ja meklējamā vērtība ir datums

Izmanto, ja meklējamā vērtība ir datums

Izmanto, ja meklējamā vērtība ir datums

Izmanto, ja meklējamā vērtība ir datums
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Piemēri
1. piemērs
Nepieciešams atrast visas Aijas un visas Jaunsudrabiņas. Lai to paveiktu, tiek izmantots “VAI”

Saskaņā ar atlases rezultātiem var secināt, ka uzņēmumā strādā divas Aijas, viena no tām ir Jaunsudrabiņa, bet otra - Aijātāja, kā arī vien Anda Jaunsudrabiņa.

Ja “VAI” tiek nomainīts uz “UN”, tiek atrastas tikai Aijas Jaunsudrabiņas

2. piemērs
Nepieciešams atrast darbiniekus, kuri strādā struktūrvienībās “Rakstniecība” un “Dārzniecība”, un kuriem nav EANG.
Īsākais ceļš, kā nokļūt pie rezultāta, ir, 1. līmeņa atlasei izmantot “UN” un sākt ar kritēriju, kurš ir kopīgs abām struktūrvienībām (nav EANG). Tad kritērijam “Nodokļi.EANG”
pievieno apakšlīmeni (jaunu grupu), kurā definē struktūrvienības, kurās meklēt, izmantojot “VAI”.
Garākais ceļš ir veidot divas grupas (katrai struktūrvienībai savu), 1. līmeņa atlasei izmantojot “VAI” un grupas ietvaros, izmantojot “UN” pielikt kritērijus “Struktūrvienība”
un “Nodokļi.EANG”
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1)

2)

3. piemērs
Izmantojot iepriekšējā piemērā īsākajā ceļā sakomplektētos kritērijus un nomainot 1. līmeņa “UN” uz “VAI”, tiek iegūts rezultāts, kas atbilst šādiem atlases nosacījumiem:
nepieciešams atrast visus darbiniekus, kuriem nav EANG un visus darbiniekus, kuri strādā struktūrvienībās “Rakstniecība” un “Dārzniecība” (neskatoties uz to, vai viņiem ir
vai nav EANG)
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Tādu pašu rezultātu var panākt, pārveidojot
nosacījumus

Atlases kritēriju dzēšana
Atlases kritērijus var izdzēst pa vienam, nospiežot “x” pie katra atlases kritērija
Kā arī visus, nospiežot vai nu pogu

Tildes Jumis Personāls

,vai

.

.

Lappuse 9

