
 

 

Filter Management ΕΚΤΥΠΩΣΕΩΝ  
 

Το Atlantis Entry παρέχει την ευκολία στον χρήστη να προσθέσει στις έτοιμες εκτυπώσεις 
δικά του φίλτρα αναζήτησης δεδομένων, μέσω της επιλογής [Filter Management], που 
βρίσκεται στο [Setup Εκτύπωσης]  
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Στο tab [Oρισμός] ορίζονται η περιγραφή,  ο τύπος και η ομάδα εμφάνισης  του νέου 

φίλτρου. Κάτω από τις “Iδιότητες” ορίζονται το πεδίο αναζήτησης και η συνθήκη ελέγχου. 
Στην ενότητα “Control” ορίζονται το είδος του control που θα χρησιμοποιηθεί και το μέγεθος 
που θα καταλάβει. Στο tab [Επιλογή] ορίζονται οι εκτυπώσεις στις οποίες ισχύουν τα νέα 

(user defined) φίλτρα. Με δεξί click πάνω σε οποιαδήποτε εκτύπωση ή ομάδα εκτυπώσεων 
προσφέρονται διευκολύνσεις όπως – Επιλογή όλων, Καθαρισμός όλων, Ανάπτυξη όλων και 
Σύμπτυξη όλων.  
Αναλυτικότερα : 
 
Βασικά Στοιχεία 

[Ορισμός ] 

Περιγραφή 

Αλφαριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζεται το λεκτικό εκείνο, το οποίο θα εμφανίζεται 
σαν τίτλος του οπτικού αντικειμένου επάνω στη  φόρμα εκτύπωσης. 

Τύπος 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζεται ο τύπος του πεδίου, με τον οποίο θα συνδεθεί το 
οπτικό αντικείμενο. Συγκεκριμένα, ο χρήστης επιλέγει: 

 String – Αλφαριθμητικό πεδίο 
 Date – Πεδίο ημερομηνίας 

 Integer – Ακέραιος αριθμός 
 Memo 

 
Ομάδα εμφάνισης 

Ορίζεται ο αριθμός της Ομάδας εμφάνισης του νέου φίλτρου. 
 

Ιδιότητες 

Query Field 

Με το πεδίο αυτό καθορίζεται το πεδίο εκείνο του οποίου η τιμή θα ενημερωθεί από την 
τιμή, που εισήχθη στο οπτικό αντικείμενο. 

Query Mode 

Πεδίο επιλογής με το οποίο καθορίζονται συνθήκες στο αντίστοιχο query field. 
Συγκεκριμένα μπορούν να επιλεχθεί κάποιος από του παρακάτω τελεστές: 

 Mask or Equal 
 Greater (>=) 
 Lesser  (<=) 

 Include 
 Not Equal 
 Not Include 

Control 

Είδος 

Πεδίο επιλογής από το οποίο ο χρήστης επιλέγει το επιθυμητό είδος οπτικού αντικειμένου. 
Συγκεκριμένα, τα διαθέσιμα είδη οπτικών αντικειμένων είναι: 

 Edit 
 Date 
 Numeric 
 Selector 
 Combobox 
 MultiComboBox 

 CheckBox 

Μέγεθος 

Αριθμητικό πεδίο με το οποίο καθορίζεται το μέγεθος του Control. 
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[Επιλογή ] 

Στο σημείο αυτό μπορεί να καθοριστεί σε ποιες από τις εκτυπώσεις θα  έχουν ισχύ τα νέα 

(user defined) φίλτρα. 

 

 
 
 
Αφού σχεδιαστούν τα νέα custom φίλτρα , θα πρέπει να δηλωθούν οι ομάδες εμφάνισής 
τους στις επιθυμητές εκτυπώσεις στο [Setup εκτύπωσης ] , στο πεδίο [Extra filter panels]. 
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Προσοχή:  
Οποιαδήποτε αλλαγή στο filter management πραγματοποιείται μόνο κατά την 
αποθήκευση εκτύπωσης και θα ισχύουν από την επόμενη φορά που θα φορτωθεί η 

συγκεκριμένη εκτύπωση.  

 

 
 
 
Παράδειγμα νέων φίλτρων : 
 

 

 

 

 

 


