E-CONFIG verze 2.3
Přehled změn vzhledem k verzi 2.2
E-CONFIG je samostatný program pro přípravu cenových informací, technických specifikací, nabídek, objednávek a konfiguraci výrobků Eaton.

Systémové změny:
1.
2.

3.
4.

Instalace. Je vylepšena detekce verze operačního systému Windows a Office (Excelu). V případě chybné detekce, kdy nelze připojit
databázi a spustit program, je nabídnuta volba ručního určení verze Windows a Office uživatelem.
Zrychlení startu programu. Zrychlení načítání databáze při startu programu je dosaženo blokováním možnosti nastavení pořadí a
viditelnosti sloupců databáze v dialogu funkce Hledat a při exportu databáze do Excelu. V případě požadavku na zobrazení, nebo export
jiných než základních sloupců databáze lze tuto možnost opět zapnout (nastavuje se pomocí funkce Možnosti z roletového menu
Nástroje, záložka Ceník).
Po startu programu je automaticky zobrazen dialogový panel Hledat a dialogový panel se stromem databáze. Tuto vlastnost lze
vypnout. Nastavuje se pomocí funkce Možnosti z roletového menu Nástroje, záložka Systém.
Lze otevírat i velmi staré projekty. Pokud projekt obsahuje zastaralý již nedodávaný výrobek, který není obsažen v databázi, je
zobrazena informační hláška. Pomocí identifikačního kódu může technická podpora dodavatele programu výrobek identifikovat a
nabídnout náhradu.

Programové úpravy:
5.
6.
7.
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9.
10.
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Doplnění dalšího typu dokumentu Technická specifikace ke stávajícím typům Nabídka, Objednávka a Cenová informace. Technická
specifikace: zpracovatel nabízí výrobky svému zákazníkovi, je řešena pouze technická stránka projektu, ceny nejsou zobrazeny.
Výchozím typem dokumentu pro nový projekt je Cenová informace: zpracovatel nabízí výrobky svému zákazníkovi, ceny jsou
zobrazeny, dokument ale nemá charakter závazné cenové nabídky.
Export projektu do Excelu: lze nastavit název funkce Excelu pro automatický součet hodnot. Název této funkce je závislý na jazykové
verzi Excelu (SUM, SUMA, SZUM, …). Pokud název funkce není nastaven, použije se výchozí hodnota podle jazykové verze programu
E-Config. Nastavuje se pomocí funkce Možnosti z roletového menu Nástroje, záložka Systém.
Export databáze do Excelu:
 Objednací číslo lze doplnit nulami vlevo na zadaný počet znaků (je respektováno nastavení platné pro export projektu do Excelu).
Nastavuje se pomocí funkce Možnosti z roletového menu Nástroje, záložka Projekt.
 Každý výrobek je za všech okolností exportován pouze jednou.
 Export změn v databázi probíhá korektně i v případě, že byla změněna pouze jedna položka.
Často používané (preferované) výrobky jsou vyznačeny pomocí ikony v dialogovém panelu Hledat a v dialogovém panelu se stromem
databáze.
Funkce Hledat: doplněna možnost hledat zadaný text v popisu výrobku. Zadaný text se může vyskytovat kdekoliv v textu popisu.
Kliknutím na tlačítko Hledat Další, nebo Hledat Předchozí spustí hledání od aktuálně vybrané řádky dále ve zvoleném směru.
Dialogový panel se stromem databáze: doplněna možnost kopírování typového označení, objednacího čísla, nebo celé řádky do
schránky Windows. Klávesové zkratky jsou stejné jako v dialogovém panelu ve funkci Hledat.

Databáze:
12.
13.

14.
15.
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Nové rozdělení skupin User Expert Level. Poznámka: staré kódy User Expert Level platné pro verzi 2.1 a 2.2 nelze použít v této verzi; je
nutno požádat poskytovatele programu o přidělení nových kódů.
Zastaralé, delší dobu nedodávané výrobky byly vyjmuty. Pokud projekt obsahuje výrobek, který není obsažen v databázi, je zobrazena
informační hláška. Pomocí identifikačního kódu může technická podpora dodavatele programu výrobek identifikovat a nabídnout
náhradu.
Aktualizace ilustračních fotografií pro výrobkové skupiny: instalační přístroje, pojistkové systémy a rozváděče.
Aktualizace sortimentu pro výrobkovou skupinu: rozváděčový systém xEnergy.
Doplnění technických parametrů, rozměrových výkresů a ilustračních fotografií pro výrobkové skupiny: vačkové spínače a vypínače P a
T, ovládací a signalizační přístroje RMQ, řídící a komunikační systém SmartWire, pojistkové odpínače GSTA.
Doplnění technických parametrů a aktualizace ilustračních fotografií pro výrobkové skupiny: záložní zdroje UPS.
Doplnění a aktualizace ilustračních fotografií pro některé výrobky ve výrobkových skupinách: stykače, spouštěče motorů, softstartéry,
frekvenční měniče, průmyslová automatizace.
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