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Úvod 

Program Xaverius je navržen tak, aby uživatelům se znalostmi ovládání operačního systému Windows 

nedělal žádné potíže. Při návrhu se vývojový tým pečlivě držel zvyklostí, které se běžně používají. 

Následující kapitoly vás provedou základními způsoby ovládání. 

Spuštění programu 

Spuštění programu je proces, během kterého aplikace požádá datový server o přístup k databázi. 

Pro úspěšné přihlášení k databázi musíte znát jméno serveru, jméno databáze, jméno uživatele a jeho 

přístupové heslo. V případě, že používáte přihlášení k doméně, můžete využít ověření účtem 

Windows, pak nemusíte zadávat uživatelské jméno a heslo. 

Přihlašovací formulář 

V nabídce Start operačního systému Windows vyberte příkaz pro spuštění Start=>Všechny 

programy => Xaverius.NET => Xaverius. Následně se zobrazí formulář pro zadání veškerých 

přihlašovacích údajů pro přístup k datovému serveru a požadované databázi. 

Informace pro přihlášení získáte od správce aplikace, který provedl instalaci serverové části 

systému. Program podporuje dva způsoby přihlašování: 

 Přihlášení účtem operačního systému Windows 

 Přihlášení účtem databázového serveru 

Přihlášení účtem Windows 

Tento způsob přihlášení využívá skutečnosti, že se daný uživatel již přihlásil do systému Windows, 

a že byl již tímto systémem ověřen. Tento způsob ověření je velmi vhodný pro firmy, kde prakticky 

každý pracovník má svůj počítač anebo alespoň svůj profil na počítači, o který se s někým střídá. 

Jestliže vám administrátor databáze připravil tento způsob přihlašování, postačí na formuláři, 

který se zobrazí po spuštění programu zadat nebo vybrat jméno serveru a název databáze. 

 



 

 

Obrázek 1 - Přihlašovací formulář (účet Windows) 

 

Přihlášení účtem SQL Serveru 

Přihlášení tímto způsobem vyžaduje znát vaše uživatelské jméno a správné heslo. Po jejich zadání 

je možné zadat nebo vybrat název serveru a pak následně název požadované databáze. Pro přihlášení 

účtem SQL Serveru je potřeba zrušit zaškrtnutí pole Použít přihlášení účtem Windows. 

  

 

Obrázek 2 - Přihlašovací formulář (SQL přihlášení) 

 

Pole pro zadání přístupového hesla je citlivé na velká a malá písmena, buďte proto opatrní při 

jeho vkládání.  

Stiskem tlačítka Možnosti se skryjí nebo zobrazí některé přihlašovací údaje. Skrytí možností 

můžete využít, jestli se opakovaně přihlašujete ke stejné databázi. Údaje o serveru a databázi si totiž 

systém pamatuje od posledního úspěšného přihlášení. 

 

Obrázek 3 - Přihlašovací formulář (stručný) 

Přihlašovací proces 

Po stisku tlačítka OK se zadané údaje odešlou na požadovaný server a v případě úspěšného 

ověření spustí program. Ověření k databázi je vícestupňové, nejdříve systém provede kontrolu, že 

smíte komunikovat s daným serverem, databází a pak ještě program Xaverius provede kontrolu, jestli 



 

 

máte v dané databázi povolenu práci. Jestliže během ověřovacího procesu dojde k zamítnutí, máte 

prostě smůlu a musíte požádat administrátora databáze, aby vám přístup povolil. 

Parametry příkazové řádky 

Přihlášení do aplikace je možné uskutečnit i zadáním požadovaných parametrů do příkazového 

řádku nebo do zástupce, kterým program spouštíte.  

/u  pro jméno uživatele   /u Alois 

/p  pro přihlašovací heslo   /p AloisovoHeslo 

/s  pro jméno SQL serveru   /s SERVER 

/d  pro název databáze s daty  /d Xaverius_Nemo 

/w  pro přihlášení účtem windows  /w 

Parametry /u a /p se nepoužívají v kombinaci s parametrem /w. 

  



 

 

Ovládací prvky aplikace 

Vlastní ovládání programu je poplatné klasickým postupům, které se používají v systému 

Windows, a zkušený uživatel s ním jistě nebude mít žádné problémy. Jste-li méně zkušeným 

uživatelem, projděte si pomalu následující odstavce. 

Pracovní prostředí aplikace 

Po spuštění aplikace se zobrazí základní pracovní formulář celého programu, který se skládá 

z několika základních částí.   

 
Obrázek 4 - Pracovní prostředí aplikace 

Nadpis formuláře s aplikací 

V levém horním rohu je zobrazen název aplikace včetně názvu databáze, kterou jste při spuštění 

programu otevřeli.  

 

Obrázek 5 - Nadpis aplikace s názvem databáze 

  



 

 

Nabídka příkazů 

Druhým prvkem shora je pruh s nabídkami příkazů, které umožňují zobrazení většiny formulářů. 

 
Obrázek 6 - Nabídka příkazů (menu) aplikace 

 

Volby příkazů můžete provádět buď klepnutím kurzorem myši na požadovaný popisek, nebo 

volbou z klávesnice. Chcete-li provést volbu z klávesnice, stiskněte klávesu [ALT] a pak podtržené 

písmeno požadovaného popisku. Rozbalí se seznam příkazů, z kterého můžete vybrat požadovanou 

položku kurzorem myši anebo opět stiskem podtrženého písmena. Případně se můžete pohybovat 

v seznamu pomocí kláves se šipkami nahoru, dolů, vlevo a vpravo. 

Obsah jednotlivých nabídek se může měnit podle toho, ke kterým modulům máte přístupová 

práva anebo podle počtu nainstalovaných modulů. 

Panel s nástroji 

Pod pruhem s nabídkami je umístěn panel nástrojů, který zjednodušuje práci  

s některými formuláři.  

 

Obrázek 7 - Panel nástrojů 

Úvodní formulář  

Obsahuje nejdůležitější informace o databázi, umožňuje spustit oblíbené evidence nebo 

vyhodnocení a poskytuje také pohled na osobní cíl. 

 

Obrázek 8 - Úvodní formulář 

Stavový řádek 



 

 

Obsahuje doplňkové informace o uživateli, serveru, stavu kláves CAPSLOCK  

a NUMLOCK a případně i zobrazuje průběh některých činností. 

 

 
Obrázek 9 - Stavový řádek 

Základní prvky formuláře  

Formuláře jsou základním pracovním nástrojem pro práci s aplikací. Jejich ovládání se nikterak 

neliší od způsobu práce s formuláři jiných aplikací. 

Formulář má své jméno v horním zvýrazněném pruhu, v kterém se nalézají i tlačítka pro jeho 

maximalizaci, minimalizaci anebo uzavření. 

 

Obrázek 10 - Standardní zobrazení katalogového formuláře 

 

Ve střední části je obvykle umístěna sekce s údaji, které mohou být zobrazeny různou formou. 

Často je to mřížka nebo třeba složitější forma se záložkami. 



 

 

 

Obrázek 11 - Katalogový formulář se záložkami 

 

Spodní část obsahuje v levé části navigační tlačítka pro dohledání konkrétních záznamů a na pravé 

straně jsou tlačítka formulářová, která zajišťují práci se záznamy. 

Práce s mřížkou 

Většina formulářů zobrazuje vložené informace pomocí tabulky (mřížka) se sloupci a řádky, která 

umožňuje celou řadu efektivní práci s velkým počtem záznamů. Je možné ji různým způsobem 

modifikovat, jak je popsáno v dalších odstavcích.  

Přesouvání sloupců 

Klepněte na záhlaví (nadpis) sloupce, přidržte jej (levým tlačítkem myši) a přetáhněte před (nebo 

za) jiný sloupec, podle toho, na jaké místo chcete uchopený sloupec zařadit. 

 

 



 

 

 
Obrázek 12 - Přesouvání sloupců v mřížce 

Nastavení šířky sloupců 

Chcete-li šířku sloupce přizpůsobit obsahu buněk, poklepejte na pravý okraj záhlaví sloupce nebo 

přetáhněte okraj záhlaví sloupce na požadovanou šířku (levým tlačítkem myši).  

 

Obrázek 13 - Nastavení  šířky sloupce 

Ukotvení některých sloupců 

Obsahuje-li formulář větší množství sloupců, máte možnost některé z nich ukotvit, aby se 

nepohybovaly zároveň s ostatními. 

Označte levým tlačítkem myši sloupec, který chcete ukotvit, a stiskněte pravé tlačítko myši. 

Zobrazí se kontextová nabídka a z ní vyberte příkaz Ukotvit sloupce. 

Výběr sloupců  

Pokud chcete některé sloupce odstranit nebo další nové zobrazit, zvolte  

(po zmáčknutí pravého tlačítka myši) na jakémkoli ze záhlaví sloupců „Výběr sloupců“.  

 

Obrázek 14 - Výběr sloupců 

 

Po pravé straně formuláře se zobrazí pomocné okno, v kterém se zobrazí seznam skrytých 

sloupců a do kterého zároveň můžete přetažením „odkládat“ sloupce, které nechcete zobrazovat. 



 

 

 
Obrázek 15 - Odstranění sloupce 

 
Obrázek 16 - Pomocný formulář se seznamem skrytých sloupců 

Řazení jednoho sloupce 

Klepněte na záhlaví sloupce, který chcete seřadit. Sloupec se seřadí vzestupně a při druhém 

klepnutí se seřadí setupně. 

 

Obrázek 17 - Řazení jednoho sloupce 

 

Chcete-li seřadit řádky podle dvou nebo více sloupců, seřaďte předešlým způsobem hodnoty 

v jednom sloupci a pak přidržte klávesu SHIFT a klepněte  

na další sloupec. 



 

 

 

Obrázek 18 - Řazení druhého sloupce 

 

Jestliže již hodnoty nechcete řadit, stiskněte pravé tlačítko myši na záhlaví sloupce  

a vyberte příkaz Zrušit řazení.  

  

Obrázek 19 - Odstranění řazení 

 

Seskupení řádků 

V některých případech je příjemné řádky seskupit podle hodnot v některém  

ze sloupců. Stiskněte pravé tlačítko myši záhlaví libovolného sloupce a z místní nabídky, která se 

zobrazí, vyberte příkaz Seskupování. 

 

Obrázek 20 - Zobrazení oblasti pro seskupení 

 

V horní části formuláře se zobrazí prázdná oblast, do které můžete myší přetáhnout jeden nebo 

více sloupců.  



 

 

 

Obrázek 21 - Přesun sloupce pro seskupení 

 

Následně se zobrazí oddělovací pruhy, které rozdělí řádky podle souvisejících skupin. Stisknutím 

malého tlačítka se znakem „minus“ dosáhnete skrytí dané skupiny. 

 

Obrázek 22 - Zobrazené skupiny 

 

Seskupování jednoduše zrušíte opětovným zvolením příkazu Seskupování z místní nabídky, 

kterou vyvoláte pravým tlačítkem myši a přesunem políčka se skupinou mimo formulář. 

 

Obrázek 23 - Zrušení seskupování 

Práce s řádkem v mřížce 

Na levé straně každého řádku v mřížce se zobrazuje šedé tlačítko, které slouží  

k výběru požadovaného řádku. Jestliže na něj klepnete, označí se celý řádek. 



 

 

 

Obrázek 24 - Označení řádku 

 

Stiskem klávesy CTRL+C můžete daný řádek zkopírovat do paměti počítače  

anebo ho můžete stiskem klávesy DEL smazat.  

Ukládání vlastního nastavení 

Máte-li zájem o uložení vlastního rozvržení sloupců v mřížce, klepněte na jakékoli záhlaví sloupce 

pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte příkaz Uložit rozvržení. Následně se zobrazí 

formulář pro zadání jména rozvržení a rozhodnutí, jestli se má rozvržení uložit do databáze nebo do 

souboru. 

 

 
Obrázek 25 - Uložení rozvržení souboru 

 

 

 
Obrázek 26 - Formulář pro zadání názvu a umístění rozvržení 

 

Při příštím otevření formuláře se použije naposled uložené rozvržení. Postup můžete opakovat i 

několikrát a můžete pak vybírat podle potřeby nejvhodnější rozvržení mřížky pro daný účel. Klepněte 

opět na jakékoli záhlaví sloupce pravým tlačítkem myši a z místní nabídky zvolte příkaz Načíst 

rozvržení a vyberte některé z nabízených. 



 

 

 

Obrázek 27 – Výběr rozvržení pro načtení 

 

K původnímu rozvržení se můžete vrátit obdobným způsobem. Pouze vyberete příkaz Načíst 

výchozí rozvržení. Jestliže se časem stane některé rozvržení nepotřebné, tak jej načtěte a zvolte 

příkaz Odstranit rozvržení. 

Práce s navigačními tlačítky 

Výběr a pohyb mezi jednotlivými položkami katalogu, kartami (např. subjektů, produktů anebo 

dokladů) nebo doklady se provádí pomocí navigačních tlačítek.  

 

Obrázek 28 - Navigační tlačítka 

 

Práce s nimi je velmi snadná. Tlačítka se šipkami slouží pro přesun na první, předešlý, následující a 

poslední záznam. Tlačítko se šipkou a hvězdičkou slouží pro přechod na nový záznam. Tlačítko 

s ikonkou lupy slouží k zobrazení nabídky změny způsobu vyhledávání záznamu. Její obsah se může 

lišit podle druhu formuláře.  

 

Obrázek 29 - Nabídka voleb způsobu vyhledání a obnovení 

 

Vždy však obsahuje příkaz pro volbu, jestli se mají ve výběrovém poli nabízet položky společně 

s možností rozbalení nabídky položek anebo jestli se má zobrazit pole s číslem počtem záznamů. 

 



 

 

Obrázek 30 - Navigační tlačítka s vyhledáním podle obsahu  

 

Obrázek 31 - Navigační tlačítka s vyhledáním podle čísla 

 

Také obsahuje příkaz na obnovení nabídky. Její využití je nutné, jestliže chcete nabídku 

v navigačních tlačítkách aktualizovat, protože se od posledního otevření formuláře změnil počet 

záznamů (např. v jiném formuláři, v jiné instanci programu nebo dokonce na jiném počítači).  

Práce s formulářovými tlačítky 

Mnoho formulářů obsahuje ve své spodní části funkční tlačítka, které se vyskytují ve dvou 

podobách. Jedná se o katalogovou a dokladovou variantu.  

  

Obrázek 32 - Katalogová varianta formulářových tlačítek 

 

 

Obrázek 33 - Dokladová varianta formulářových tlačítek 

 

 Jejich význam je následující (výčet je řazen zleva): 

 nový záznam 

 otevření formuláře se seznamem rozšiřujících funkcí 

 odemknutí formuláře pro editaci 

 provedení akce změny stavu (pouze u dokladové varianty) 

 smazání záznamu nebo provedení akcí smazání/storno doklad 

 zobrazení náhledu tiskové sestavy 

 odeslání tiskové sestavy na tiskárnu 

 uzavření formuláře. 

Práce s formulářem pro spuštění doplňkových funkcí  

Každý z formulářů může obsahovat různé doplňkové funkce. V některých případech jich mohou 

být i desítky. Jestliže by byly zobrazeny přímo na formuláři formou tlačítek, mohly by zabírat velkou 

část obrazovky a na datové údaje by již nezbyl žádný prostor. Doplňkové funkce jsou proto 

soustředěny do pomocného formuláře, který se spouští jedním z ovládacích tlačítek. 



 

 

 

Obrázek 34 - Spuštění formuláře pro výběr doplňkových funkcí 

 

Vlastní formulář obsahuje dvě záložky, mezi kterými se můžete přesouvat stiskem klávesy 

CTRL+TAB. Záložka Obecné obsahuje ikonky pro spuštění průvodců s doplňkovými funkcemi. 

  

Obrázek 35 - Formulář s doplňkovými funkcemi 

 

Některé funkce ke spuštění nepotřebují dodatečné parametry a v tom případě jsou spustitelné 

přímo ze záložky Obecné. Libovolnou ikonku můžete také přesunout na záložku oblíbené.  



 

 

 

Obrázek 36 - Vytvoření zástupce pro oblíbenou funkci 

 

Takto vytvořený zástupce je možné následně spouštět zjednodušeným způsobem přímo 

z formuláře. Používá se k tomu malá šipička na ovládacích tlačítkách. 



 

 

 
Obrázek 37 - Zobrazení oblíbených funkcí na formulářových tlačítkách 

 

  



 

 

Chcete-li aby se oblíbený zástupce nabízel i ostatním uživatelům, stiskněte na něm pravé tlačítko 

myši a vyberte příkaz Vlastnosti.  

 
Obrázek 38 – Otevření formuláře pro vlastnosti zástupce 

 

Vlastnosti vždy obsahují záložku Obecné, která slouží pro nastavení názvu zástupce, popisku 

účelu a zaškrtávacího pole Umožnit používat všem uživatelům.  

Obrázek 39 - Zobrazení formuláře pro nastavení obecných vlastností zástupce 

 



 

 

Je-li zaškrtnuto, tak se ikonka zástupce zobrazí všem uživatelům. Chcete-li však, aby zástupce byl 

pouze přístupný pro vás, pole ponechte nezaškrtnuté. Má-li zástupce dané funkce více parametrů, 

zobrazí se více záložek. Taková situace nastává zejména u dokladů, kde je možné sestavit celou 

skupinu akcí, které se mají provádět chronologicky za sebou. Sestavení takového zástupce bude 

probráno v kapitolách, které souvisejí s ovládáním dokladů. 

Často se stává, že některého zástupce používáte mnohem častěji než ostatní. V takovém případě 

jej vyberte a stiskněte tlačítko Označit výchozí na spodní části formuláře.  

 

Obrázek 40 - Ovládací tlačítka formuláře pro výběr funkcí 

 

Od této chvíle bude takto označený zástupce rovnou vybrán pro okamžité spuštění. Nebudete-

ho tedy neustále dohledávat mezi ostatními. 

 Existuje dokonce ještě snadnější způsob spuštění výchozích zástupců. Stiskem funkčního tlačítka 

a současným přidržením klávesy CTRL se nezobrazí pomocný formulář, ale výchozí funkce se rovnou 

vykoná. 

.  

Obrázek 41 - Spuštění výchozího zástupce bez otevření pomocného formuláře 

  



 

 

Práce s formulářem výběru tiskových sestav 

Existuje-li k určitému katalogovému nebo dokladovému formuláři více než jeden výpis, zobrazí se 

po stisku formulářového tlačítka  pro náhled  a tisk  formulář pro výběr 

požadované tiskové sestavy.  

 

Obrázek 42 - Formulář pro výběr tiskové sestavy 

 

Formulář zobrazuje tři záložky. První dvě zobrazují seznamy tiskových sestav tuzemských a cizo-

jazyčných.  

Poslední záložka slouží pro vytvoření uživatelských zástupců tiskových sestav s vlastním 

nastavením. Na záložku je možné přetáhnout požadovanou ikonku pomocí myši anebo na ikonce 

stiskněte pravé tlačítko myši a zobrazte kontextovou nabídku, z ní pak vyberte příkaz Přidat do 

oblíbených. 



 

 

 

Obrázek 43 - Přidání výpisu mezi výpisy oblíbené 

 

Pravým tlačítkem myši pak na takto zkopírované ikonce zástupce tiskové sestavy můžete zobrazit 

okno s vlastnostmi výpisu. 

 

Obrázek 44 - Spuštění formuláře vlastností 

 

Uživatelské výpisy mají ve svém okně vlastností několik záložek. První z nich obsahuje název 

výpisu, název původního výpisu, jeho uživatelský popis a příznak, že se má zobrazit i jiným uživatelům. 

Je také možno u výpisů karet nebo dokladů, které jsou organizovány v tzv. knihách (např. pro rok 

2010 a 2011) i možnost zpřístupnit daný výpis i v jiných knihách než v aktuálních.  



 

 

 

 

Obrázek 45 - Záložka Obecné formuláře vlastností výpisu 

 

Druhá záložka Tisk umožňuje vybrat motiv, v kterém se má výpis vytisknout (např. Standardní, 

Úsporný). Dále umožňuje nastavit dvě tiskárny, na které se má tisknout a v kolika kopiích. Není 

proto problém vytisknout výpis na barevné tiskárně a druhý na černobílé pro archivaci. 



 

 

 

Obrázek 46 - Záložka TISK formuláře vlastností výpisu 

 

Tisknete-li některou sestavu častěji než ostatní, můžete ji vybrat stisknutím tlačítka Označit 

výchozí. 

 

Obrázek 47 - Označení výchozího výpisu 

 

 Vždy po otevření formuláře bude takto označený výpis rovnou vybrán. Stejně jako u rychlého 

spuštění rozšiřující funkce je možné stiskem funkčního tlačítka zároveň s klávesou CTRL přeskočit 

zobrazení pomocného formuláře a zobrazit tiskovou sestavu přímo. 

 

Formuláře, které obsahují pouze jednu tiskovou sestavu, přeskakují jejich výběr automaticky. Aby 

bylo možné vytvořit vlastní nastavení tiskové sestavy je možné stiskem klávesy SHIFT a stiskem 

funkčního tlačítka náhledu nebo tisku přinutit aplikaci, aby pomocné okno výběru zobrazila.  

 



 

 

 

Úvodní formulář a vytváření zástupůc 

Xaverius po svém startu zobrazí úvodní formulář, který obsahuje několik prvků. V Pravé spodní 

části je zobrazen název firmy, která je právě zpracovávána, aktuální datum a jméno uživatele, který 

program spustil.  

 

Horní část zobrazuje časovou přímku aktuálního či fiskálního kalendáře nebo případně aktuálního 

času.1 Tato část bude v následujících verzích určena pro zobrazení osobního cíle.  

 

 
Obrázek 48 - Úvodní formulář 

 

Levá spodní část je určena pro ukládání zástupců oblíbených katalogových nebo dokladových 

formulářů a také oblíbených vyhodnocení. Jestliže některý z formulářů používáte častěji, můžete si 

zde vytvořit zástupce pro jeho rychlé spuštění. 

Vytvoření zástupce pro spuštění formuláře  

Prakticky každý katalogový, dokladový nebo vyhodnocovací formulář má funkci pro vytvoření 

zástupce. 

Představte si situaci, že často používáte katalog poštovních směrovacích čísel. Neustálé spouštění 

daného katalogu příkazem z menu Katalogy=>Státy a regiony=>PSČ vás už pomalu dohání 

k šílenství. V takový okamžik je vhodné vytvořit zástupce, které vám bude po ruce.  

Zástupce se vytváří tak, že otevřete daný formulář a stisknete na něm ve spodní části 

formulářové tlačítko pro spuštění funkcí.  

                                                
1 Změna nastavení se provádí příkazem z menu Nástroje=>Možnosti… 



 

 

 

Obrázek 49 - Formulář poštovních směrovacích čísel 

 

Po zobrazení pomocného formuláře pro spuštění funkcí vyberte ikonku Vytvoření zástupce. 

 

Obrázek 50 - Spuštění průvodce pro vytvoření zástupce 

 

Systém následně spustí průvodce, v kterém nejdříve určíte, jestli chcete vytvořit zástupce na 

Úvodní formulář, jako příkaz do menu Oblíbené nebo jako ikonku ke spuštění na jiném formuláři. 

Vyberte nyní první volbu Úvodní formulář a stiskněte tlačítko Další.  



 

 

 

 

Obrázek 51 - Průvodce pro vytvoření průvodce (první strana) 

 

Na druhé straně průvodce se rozhodněte, jestli chcete používat daného zástupce jen pro sebe 

nebo ho zpřístupníte i ostatním. 

 

Obrázek 52 - Průvodce pro vytvoření průvodce (druhá strana) 

 

 

Na poslední straně zadejte jméno formuláře a určete, do které sekce na Úvodním formuláři 

chcete, aby se zástupce vytvořil.  



 

 

 

 

Obrázek 53 - Průvodce pro vytvoření průvodce (třetí strana) 

 

Stiskněte tlačítko Dokončit a přejděte zpět na Úvodní formulář. Nyní klepněte na jeho levé 

straně na popisek sekce Vlastní a naleznete zde svého zástupce. 

 

Obrázek 54 - Zobrazení zástupce na úvodním formuláři 

 

Své zástupce můžete vytvářet nejen na Úvodní formulář, ale také jako položku menu 

Oblíbené nebo případně i jako další funkci na jiném formuláři. 

 

 
Obrázek 55 - Zobrazení zástupce v menu Oblíbené 

 
Obrázek 56 - Zobrazení zástupce na jiném formuláři 

  



 

 

Práce s formulářem výběru knih 

Základem ovladatelnosti aplikace, která obsahuje velká množství dat je vhodné třídění a 

přístupová omezení. Z tohoto důvodu Xaverius používá pojem „Kniha“. Představa účelu třídění údajů 

do knih je velmi analogická s vytvořením šanonu nebo deskami, v kterých byste uchovávali a třídili 

jednotlivé karty či doklady.  

Jestliže zobrazíte některou z evidencí, která využívá třídění do knih a existuje-li více než jedna 

kniha, zobrazí se pomocný formulář pro jejich výběr. 

 

První záložka obsahuje seznam přístupných knih. Poklepem na některou ikonku dosáhnete 

otevření příslušné knihy.  

Druhá záložka zobrazuje knihy, které jsou tzv. uzavřené pro editaci.  

Existuje ještě třetí záložka, která se běžně nezobrazuje. Obsahuje v sobě knihy, které jsou skryté 

pro běžné použití. Skrývání knih má čistě praktický význam. Protože celá řada evidencí vytváří pro 

každý rok novou knihu nebo dokonce několik. Po pár letech již nejsou tyto knihy tak zajímavé a jen 

v běžné práci zhoršují orientaci. Aby se třetí záložka zobrazila, je potřeba před otevřením formuláře 

pro výběr knih stisknout klávesu SHIFT.  

 

 



 

 

Uzavření knihy způsobí, že obsah knihy se nedá upravovat. Skrývání knih má čistě praktický 

význam. Protože celá řada evidencí vytváří pro každý rok novou knihu nebo dokonce několik. Po pár 

letech již nejsou tyto knihy tak zajímavé a jen v běžné práci zhoršují orientaci.  

 
 

  



 

 

Panely nástrojů 

Panely nástrojů se obvykle nacházejí pod lištou s menu aplikace. Jejich cílem je zjednodušit 

ovládání a zpřístupnit některé často používané funkcionality. Standardní nástroje, obsahují tlačítka, 

jejichž význam je zřejmý z jejich ikonky a je také vysvětlen popiskem, který se zobrazí, jestliže nad 

ikonkou přidržíte kurzor myši. 

  
 

Program Xaverius v současné době obsahuje celu řadu nástrojových lišt, které uživatelům přináší 

výrazné zjednodušení práce s dohledáváním katalogových údajů k subjektům, produktům nebo 

dokladům.  

 
Zobrazování a skrývání jednotlivých komponent se provádí klepnutím pravým tlačítkem myši 

na prázdný prostor v panelu pro nástrojové lišty a následným vybráním požadovaného nástroje. 

 
Chcete-li přemístit nástrojovou lištu, přidržte jí levým tlačítkem za „vodící“ pruh na levé straně a 

přetáhněte jí na zvolené místo. 

 
Nabídka jednotlivých nástrojových panelů je závislá na dostupných modulech, které máte 

nainstalovány. Proto budou vysvětleny v kapitolách u jednotlivých modulů. Následně je popsáno 

chování panelu s kalkulátorem.  



 

 

Nástrojová lišta – pole kalkulátor 

Součástí nástrojové lišty je jednoduchá počítačka, která má uživatelům usnadnit jednoduché 

výpočty. 

 

Práce s kalkulátorem 

Práce s kalkulátorem je velmi jednoduchá. Stačí do textového pole vložit požadovaný výpočet. 

Stiskem klávesy ENTER se vzorec spočítá a zobrazí výpočet.  Při vkládání požadovaného výpočtu 

můžete používat i závorky a na rozdíl od stolních počítaček bude daný příklad respektovat i prioritu 

matematických operací. Na následujícím obrázku je zobrazeno zadání jednoduchého příkladu. 

 
Po stisku klávesy ENTER je proveden výpočet a zobrazen výsledek. 

 
Všechny zadané výpočty se ukládají a je možné je zobrazit rozbalením textového pole. Vybráním 

některé z položek se můžete k zadanému výpočtu vrátit, upravit ho a znovu přepočítat. Příklad je 

takto uschovaný po celou dobu přihlášení do Xaveria. 

 

Podporované operace a konstanty 

 sčítání ................................  + 

 odčítání .............................  - 

 násobení ...........................  * 

 dělení ................................  / 

 

sinus  .................................. sin(x) 

cosinus ............................... cos(x) 

tangens ............................... tan(x) 

arcus sinus ........................ asin(x) 

arcus cosinus ................... acos(x) 

 arcus tangens .................. atan(x) 

hyperbolický sinus  ......... sinh(x) 

hyperbolický cosinus  ..... cosh(x) 

hyperbolický tangens  .... tanh(x) 

převod (°) => rad ........... rad(x) 

převod rad => (°) ........... deg(x) 

logaritmus e ...................... log(x) 

logaritmus 10 ................... log10(x) 

 

Ludolfovo číslo ................ pi 

Konstanta e  ..................... ee 

  

Poznámka: goniometrické funkce pracují 

v radiánech. 



 

 

Závěr 

Ovládání programu Xaverius je navrženo tak, aby dodržovalo obvyklé standardy, které znáte z jiných 

aplikací. Pro méně zkušené uživatele předkládáme následující doporučení: 

 Vyzkoušejte si výše popsané postupy 

 V klidu si prohlídněte menu aplikace.  

 Zkoušejte kontextovou nabídku, která se zobrazí po stisku pravého tlačítka myši. 

 Mějte oči otevřené a nebojte se zkoušet a zkoušet.  

 


