
Acceleratorul WinMENTOR 

 
 
O modalitate, mai rapid\, de a introduce unele documente, cum ar fi facturile [i avizele de 

expedi]ie sau intr\rile (ie[irile) de la (respectiv c\tre) subunit\]i este acceleratorul 

WinMENTOR. 
Selec]ia butonului cu sigla WinMENTOR aflat `n partea stanga superioar\ a machetelor (vezi 
fig. 1.b) declan[eaz\ o serie de ac]iuni automate ce se execut\ `n ordinea stabilit\ de utilizator. 
Aceast\ serie con]ine ac]iunile pe care le-ar executa `n mod normal utilizatorul pentru 
completarea documentului respectiv, lipsesc doar trecerile de la un camp la altul sau de la un 
buton la altul. Mecanismul este asem\n\tor „vr\jitorului‰ (wizard) existent `n multe aplica]ii 
Windows. Rolul s\u este de a mic[ora timpul de introducere a datelor.  
O ac]iune reprezint\ completarea unui camp cu date (cum ar fi „numar document‰, „data 
document‰ etc), selec]ia unui buton de alegere a unei op]iuni dintr-o list\ (de exemplu 
butonul „Furnizor‰) sau a unui buton ce declan[eaz\ o ac]iune ( butonul „Salvez‰).  

 
fig 1. 

Configurarea acceleratorului (stabilirea ordinii ac]iunilor [i valorile implicite corespondente) se 
face cu ajutorul butonului din fig.1.a. 
Fereastra pentru configurare (vezi fig. 2) con]ine dou\ coloane. Coloana din stanga este o list\ 
a ac]iunilor ce ar putea fi executate automat de accelerator iar coloana din dreapta este lista 
valorilor implicite corespunz\toare ac]iunilor. Acceleratorul va executa numai ac]iunile bifate 
cu verde [i va completa valorile implicite tot cele bifate cu verde chiar dac\ ac]iunea c\reia ii 
corespunde nu este selectat\. Bifarea (selectarea), atat a ac]iunilor cat [i a valorilor implicite, 
se face cu dublu clik de mouse. 
Ordinea execut\rii ac]iunilor este ordinea a[ez\rii lor `n list\ [i se poate stabili de c\tre 
utilizator cu ajutorul mouse-ului. Face]i clik (f\r\ sa ridica]i degetul de pe butonul mouse-ului) 
pe ac]iunea pe care dori]i s\ o muta]i [i mi[ca]i mouse-ul `n sus sau `n jos stabilind locul `n 
list\ al ac]iunii respective. Odat\ stabilit\ pozi]ia, elibera]i butonul mouse-ului [i ac]iunea 
respectiv\ va fi la locul ei. 
 

 



fig.2 
Dup\ ce a-]i completat [i valorile implicite pute]i `nchide fereastra de configurare selectand 
butonul „OK‰ caz `n care salvarea configur\rii se face automat sau selectand „Renunt‰ caz `n 
care nu se mai salveaz\ noua configurare a acceleratorului. 
Fiecare document, care are butonul pentru accelerare, are configurarea sa proprie pentru 
accelerator (este [i normal avand `n vedere faptul c\ exist\ diferen]e de campuri sau butoane 
`ntre machetele de introducere a documentelor respective). 
Lansarea acceleratorului se poate face cu tasta F4 sau selectand butonul din fig.1b. Odat\ 
lansat acceleratorul nu se va opri pan\ ce nu va fi executat\ [i ultima ac]iune bifat\ `n lista de  
configurare a sa. 
 


