მარტივი საბუღალტრო ოპერაციის მაკროსის აწყობა
ორგანიზაციის საქმიანობიდან გამომდინარე შესაძლებელია არსებობდეს ისეთი
ოპერაციები რომლებიც ხშირად მეორდება. ასეთი შემთხვევებისთვის სისტემა საშუალებას
იძლევა ავაწყოთ მაკროსი, რომელიც ავტომატურად შეასრულებს საბუღალტრო გატარებებს
და დააფორმირებს შესაბამის რეპორტს. განვიხილოთ მაკროსის აწყობის და რეპორტის
ფორმირების მაგალითები:
1. მარტივი საბუღალტრო ოპერაციის მაკროსის აწყობა
2. მნიშვნელობების მოთხოვნა
3. რეპორტის აწყობა
მარტივი საბუღალტრო ოპერაციის მაკროსის აწყობა.
ვნახოთ როგორ ხდება სისტემაში მარტივი მაკროსის აწყობა. მაგალითისთვის
განვიხილოთ სალაროდან ბანკში თანხის შეტანა მიმდინარე დღის თარიღით. გამოიძახეთ
მენიუ „ამოცანები/ადმინისტრირება/მაკროსები“. იხილავთ მაკროსების სიას, რაც სისტემას
მიყვება. ახალი მაკროსის დასამატებლად დააჭირეთ დამატების ღილაკს. გამოსულ
ფანჯარაში ველში დასახელება მიუთითეთ MyMacro, ხოლო კომენტარში-„თანხის შეტანა
სალაროდან ბანკში“

დააჭირეთ ღილაკს OK. ნახავთ რომ ჩვენს მიერ დამატებული მაკროსი დაემატება
მაკროსების სიაში.

მაკროსში ცვლილებების შესატანად, ფორმულების დასაწერად გავხსნათ მაკროსი.
ამისათვის ღილაკების სისტემიდან დააჭირეთ ღილაკს

იგივე
ღილაკის
გამოყენება
„ინსტრუმენტები/გავხსნათ მაკროსი F11“

.

შეგიძლიათ

ამოცანების

მენიუდან

იხილავთ ეკრანს, რომელიც შედგება ორი ნაწილისგან. ძირითად ეკრანში ხდება
მაკროსის ოპერატორების (ფორმულების) დამატება , ხოლო ეკრანის მარჯვენა მხარეს
მოცემულია სისტემის მიერ გამზადებული ობიექტების სია, რომელიც დაგვეხმარება
მაკროსების წერაში.

ჩვენი მიზანია მაკროსის „MyMacro“ საშუალებით დავამატოთ ოპერაცია, რომელიც
შეასრულებს ორ გატარებას; დაადებეტებს ბანკის ანგარიშს და დააკრედიტებს სალაროს
ანგარიშს. ოპერაციის დასამატებლად შეგვიძლია გამოვიყენოთ სისტემის მიერ გამზადებული
ბიზნეს ობიექტი (BusinessObject), რომელიც მდებარეობს ეკრანის მარჯვენა ნაწილში.
ჩამოწიეთ სასრიალო ზოლი ქვევით და გაშალეთ „BO_Transaction“ (ბუღალტრული
გატარებები)

ახალი ოპერაციის დასამატებლად აირჩიეთ „AddNew“ ფუნქცია მასზე მაუსის ორჯერ
დაჭერით. რადგან თითოეულ ოპერაციას ახლავს გატარებების სიმრავლე, ამიტომ
გამოვიყენოთ „GetDataTableEntries“ ობიექტი, რათა მივიღოთ გატარებების ცხრილი.
აირჩიეთ „GetDataTableEntries“ მასზე მაუსის ორჯერ დაჭერით. დაინახავთ, რომ ძირითად
ეკრანში გამზადდება ოპერაციის შესასრულებლად საჭირო ბრძანებები.

“Table1” იქნება გატარებების ცხრილი. სწორედ ამ ცხრილში უნდა დავამატოთ
გატარებები, მივანიჭოთ ანგარიშები, თანხა და ა.შ.
ამავე ეკრანში შესაძლებელია ეკრანზე გამოვიტანოთ ცვლადების არე, რომელშიც
განთავსდება მაკროსის შესრულების შედეგად შევსებული ცვლადების სიდიდეები. ამისათვის
აირჩიეთ მენიუ „ხედვა/ცვლადების სიდიდეები“

იხილავთ ეკრანს

სანამ დავიწყებდეთ გატარებების დამატებას განვიხილოთ მნიშვნელოვანი ღილაკები.
. ამ ღილაკების გამოძახება შეგიძლიათ ასევე მენიუდან

ღილაკით
ხდება მაკროსის გაშვება (შესრულება). დააჭირეთ აღნიშნულ ღილაკს, რომ
შევქმნათ ცვლადები და ვნახოთ თუ რა მნიშვნელობები მიენიჭება მათ. ყურადღება მიაქციეთ,
რომ ეკრანის ქვედა ნაწილში „ცვლადების არეში“ გამოჩნდება ცვლადების ჩამონათვალი,
სადაც შეგეძლებათ ნახოთ თუ რა მნიშვნელობები მიიღო თითოეულმა ცვლადმა (ჩვენს
შემთხვევაში: Table1 , Variable1) და აქვე ჩანს ცვლადის ტიპი: ტექსტურია, რიცხვითი, კი და
არას ტიპის და ა.შ. (ჩვენს შემთხვევაში: კი/არა-ს დროს Boolean , ცხრილის შემთხვევაში
Emtry )

Varialble1-ს მიენიჭა მნიშვნელობა True. ანუ შეიქმნა ტრანზაქცია, თუმცა ეს იმას არ
ნიშნავს რომ მონაცემთა ბაზაში დაემატება ტრანზაქცია ცარიელი გატარებით. ოპერაცია
დაემატა მხოლოდ სისტემის მეხსიერებაში.
ცვლადების არეში ჩამოშალეთ ველის - „Variables“ გასწვრივ ჩამოშლადი სია.

აირჩიეთ „Table1“. იხილავთ ბიზნეს ობიექტის მიერ დაფორმირებულ გატარებების
ცხრილს.

როგორც ხედავთ გატარებების ცხრილში ავტომატურად დაემატა ერთი ჩანაწერი. ისევე
როგორც თვითონ „ორის ბუღალტერიაში“ საბუღალტრო გატარების დამატებისას, აქაც
გამზადებულია ერთი „მთავარი“ გატარება. აქვე ნაჩვენებია გატარებაში მონაწილე ყველა
ველი, რომლებიც ჩვენ უნდა შევავსოთ. ამ ჩანაწერს შევუვსოთ ანგარიშის და თანხის ველები.
ვნახოთ როგორ ხდება ცხრილში არსებული ჩანაწერისთვის მნიშვნელობების მინიჭება.
ანგარიშის ნომრის მისათითებლად მონიშნეთ ცხრილის ქუდი „Account“, რათა ცხრილში
მნიშვნელობის მინიჭების ფუნქციამ ავტომატურად დააფორმიროს იმ ცხრილის და ველის
დასახელება, სადაც შეგვაქვს მნიშვნელობები.

ფორმულების არეში დადექით ცვლადზე “Table1” და ეკრანის მარჯვენა მხარეს
არსებული ობიექტების მენიუდან აირჩიეთ „Memory object/Tables/SetFieldValue“ მასზე
მაუსის ორჯერ დაჭერით.

ბრძანების ხაზში Tables.SetFieldValue( "Table1", 1, "Account", "") ფუნქციის პირველი
პარამეტრი „Table1“ არის გატარებების ცხრილი, ფუნქციის მეორე პარამეტრი -1 აღნიშნავს
ჩანაწერის ინდექს, ჩვენს შემთხვევაში პირველ გატარებას. ფუნქციის მესამე პარამეტრი
„Account“- ანგარიშის ველს, ხოლო მე-4 პარამეტრში უნდა მივუთითოთ ანგარიშის ნომერი,
მაგალითად „1210“. ანგარიში მოათავსეთ ორმაგ აპოსტროფებში, რადგან ანგარიშის ნომერი
სიმბოლური ტიპისაა და არა ციფრული. ამისათვის გააკორექტირეთ ბრძანების ხაზი, ორჯერ
დააწკაპეთ ამ ფორმულაზე და მიუთითეთ ანგარიშის ნომერი. საბოლოდ ფორმულას ექნება
შემდეგი სახე Tables.SetFieldValue( "Table1", 1, "Account", „1210“). ამავე ცხრილში
შევავსოთ სადებეტო თანხის ველიც. ამისათვის ცვლადების არეში მონიშნეთ ცხრილის ქუდი
„Debit amount“, ისევ აირჩიეთ Memory object/Tables/SetFieldValue“ და ბრძანების ხაზში მე4 პარამეტრში მიუთითეთ 250 ლარი - Tables.SetFieldValue( "Table1", 1, "Debit amount",
250). ვნახოთ როგორ შეავსებს ჩვენს მიერ დაწერილი მაკროსი გატარებების ცხრილს.
ღილაკების ზოლიდან აირჩიეთ ღილაკი
აირჩიეთ “Table1”

და

ცვლადების არეში ჩამოშლადი სიიდან

როგორც ხედავთ ტრანზაქციაში პირველი გატარება შეივსო საჭირო რეკვიზიტებით.

მეორე გატარების დასამატებლად გატარებების ცხრილში „Table1“ ჯერ უნდა
დავამატოთ ჩანაწერი, ხოლო შემდეგ ჩვენს მიერ დამატებულ ჩანაწერს მივანიჭოთ ანგარიშის
ნომერი და თანხა. ჩანაწერის დასამატებლად ბრძანების არეში დადექით ბოლო ცვლადზე და
ობიექტების სიიდან აირჩიეთ „Memory object/Tables/ AddNewRecord“. ამის შემდეგ
თანმიმდევრობით მონიშნეთ ჯერ ცხრილის ქუდი „Account“, აირჩიეთ Memory
object/Tables/SetFieldValue და მიანიჭეთ მას მნიშვნელობა „1110“. გაითვალისწინეთ, რომ
ამ შემთხვევაში მე-2 პარამეტრში ჩანაწერის ინდექსად უნდა გადასცეთ 2 (მე-2 გატარება).
შემდეგ მონიშნეთ ცხრილის ქუდი „Credit amount“ და SetFieldValue ფუნქციის გამოყენებით
მიუთითეთ თანხა, საბოლოოდ მაკროსს ექნება შემდეგი სახე

ვნახოთ როგორ შეავსებს ჩვენს მიერ დაწერილი მაკროსი გატარებების ცხრილს.
გაუშვით მაკროსი შესრულებაზე ღილაკით
აირჩიეთ “Table1”

და ცვლადების არეში ჩამოშლადი სიიდან

როგორც ხედავთ ორივე გატარება დაემატა და შეივსო ჩვენს მიერ მითითებული
მონაცემებით. ტრანზაქციას მივანიჭოთ დოკუმენტის ნომერი, რომ გატარებებში მარტივად
ვიპოვოთ ჩვენს მიერ დაწერილი მაკროსით შესრულებული ოპერაცია. ამისთვის ბრძანების
არეში მონიშნეთ ბოლო ცვლადი და ეკრანის მარჯვენა ნაწილში, ობიექტების სიიდან აირჩიეთ
„BO_Transaction/TransactionDocumentNumber/Set“.

გააკორექტირეთ დამატებული ბრძანება და მიუთითეთ დოკუმენტის ნომერი
მაგალითად: „Cash 250".
საბოლოოდ ტრანზაქცია რომ შესრულდეს და შენახული იქნას
მონაცემთა ბაზაში, ობიექტების სიიდან აირჩიეთ „BO_Transaction/ Update“. საბოლოოდ
მაკროსს ექნება შემდეგი სახე:

შეინახეთ მაკროსი ღილაკით
და დახურეთ ეკრანი.
შევასრულოთ
ჩვენს
მიერ
დამატებული
მაკროსი.
„ამოცანები/ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები“

გამოიძახეთ

მენიუ

მაკრო ოპერაციების ჩამონათვალში გამოჩნდა ჩვენს მიერ დამატებული მაკროსი თანხის შეტანა სალაროდან ბანკში. ჩანაწერზე მაუსის დაჭერით შეასრულეთ ოპერაცია.
ეკრანის ქვედა ნაწილში დაინახავთ , რომ სისტემა შეასრულებს მაკროსის შესაბამის
საბუღალტრო გატარებებს

იმისათვის რომ ვნახოთ რა გატარებები დაფორმირდა გააკორექტირეთ ჩანაწერი მასზე
მაუსის ორჯერ დაჭერით.

იხილავთ მაკროსის მიერ შესრულებულ გატარებებს. დახურეთ ეკრანი.

მნიშვნელობების მოთხოვნა
ამგვარად შეგიძლიათ ააწყოთ მარტივი შაბლონური მაკროსები, თუმცა ასეთი ტიპის
მაკროსებს აქვს უარყოფითი მხარეები. კერძოდ ის, რომ ფიქსირებულია თარიღი, დოკუმენტის
ნომერი, ანგარიშები და თანხა და მათი შეცვლა მაკროსის შესრულების დროს არ არის
შესაძლებელი. ახლა განვიხილოთ ისეთი ტიპის მაკროსი, სადაც შესაძლებელი იქნება
თარიღის, დოკუმენტის ნომრის, ანგარიშების და თანხის მითითება. გახსენით ჩვენს მიერ
დამატებული მაკროსი „MyMacro“. თავდაპირველად დავამატოთ თარიღის მოთხოვნის
ობიექტი. ამისათვის მონიშნეთ პირველივე ცვლადი Variable1 და ეკრანის მარჯვენა ნაწილში
ობიექტების სიიდან აირჩიეთ Wizard object /Wizard ჩამოწიეთ სასრიალო ზოლი ქვევით და
მაუსით ორჯერ დააწკაპეთ DateTimePicker-ზე

დაინახავთ რომ ფორმულების არეში დაემატება ჩანაწერი

ბრძანების ხაზში Wizard.DateTimePicker( "", 1, False, "", False) ობიექტის პირველ
პარამეტრში უნდა მიუთითოთ თარიღის მისათითებელი ველის დასახელება. მაგალითად
„ოპერაციის თარიღი“, ამისათვის გააკორექტირეთ ბრძანების ხაზი და შეიტანეთ მასში
ცვლილებები. საბოლოოდ ბრძანებას ექნება შემდეგი სახე Wizard.DateTimePicker(
"ოპერაციის თარიღი", 1, False, "", False)
იმისათვის, რომ მაკროსის შესრულების დროს ეკრანზე იხილოთ თარიღის მოთხოვნის
ველი, აუცილებელია დავწეროთ მაკროსის ობიექტების ეკრანზე გამოტანის ბრძანება.
ამისათვის, ფორმულების არეში მონიშნეთ ცვლადი Variable8 და ეკრანის მარჯვენა ნაწილში,
სისტემის მიერ გამზადებული ობიექტების ჩამონათვალში აირჩიეთ Wizard object/Wizard/
ShowWizard. საბოლოოდ მაკროსს ექნება შემდეგი სახე:

გავუშვათ მაკროსი შესრულებაზე ღილაკით

. იხილავთ ეკრანს

როგორც ხედავთ უკვე შესაძლებელია თარიღის მითითება. შეწყვიტეთ ოპერაცია და
გავაგრძელოთ მაკროსის წერა ტრანზაქციის შესასრულებლად საჭირო სხვა ობიექტების
დასამატებლად.
თარიღის შემდეგ მოვითხოვოთ დოკუმენტის ნომრის მისათითებელი ველი. ამისათვის,
ბრძანების არეში მონიშნეთ ცვლადი Variable8 და ობიექტების სიიდან აირჩიეთ Wizard
object/Wizard/ TextBox. დაემატება ცვლადი Variable9. ბრძანების ხაზში Wizard.TextBox( "",
1, "", False, False, "") პირველ პარამეტრში მიუთითეთ დოკუმენტის ნომრის ველის
დასახელება „დოკუმენტის ნომერი“.
მომდევნო ობიექტი იყოს თანხის ველი. ამისათვის აირჩიეთ Wizard object/Wizard/
Amount. დაემატება ცვლადი Variable11. გააკორექტირეთ ბრძანების ხაზი Wizard.Amount(
"", 1, 0, False, False, False) და პირველ პარამეტრებში მიუთითეთ „თანხა“.
მაკროსში დავამატოთ ანგარიშების ასარჩევი ობიექტები. ჩვენს შემთხვევაში გვჭირდება
ორი ანგარიში. ამისათვის მონიშნეთ ცვლადი Variable11 და ობიექტების სიიდან აირჩიეთ
Wizard object/Wizard/ Account. გააკორექტირეთ ბრძანების ხაზი Wizard.Account( "", 1, "",
"", False, False)
და პირველ პარამეტრში მიუთითეთ ველის დასახელება „სალაროს
ანგარიში“. ბრძანებას ექნება შემდეგი სახე Wizard.Account( "სალაროს ანგარიში", 1, "", "",

False, False). იგივენაირად დაამატეთ ბანკის ანგარიშის ასარჩევი ობიექტი. საბოლოოდ
მაკროსს ექნება შემდეგი სახე:

ვნახოთ როგორ ხდება ცვლადების გამოყენება ბრძანებებში. კერძოდ ჩვენს მიერ
დამატებული ობიექტების შესაბამისი ცვლადები გამოვიყენოთ გატარებების დამატების
ბრძანებებში. გააკორექტირეთ ცვლადის Variable2 შესაბამისი ბრძანების ხაზი და „1210“-ის
ნაცვლად მიუთითეთ ბანკის ანგარიშის მოთხოვნის ცვლადი Variable13.

ამის მსგავსად ცვლადის Variable5 შესაბამის ბრძანებაში „1110“ ჩაანაცვლეთ
Variable12-ით. ბრძანებას ექნება შემდეგი სახე: Tables.SetFieldValue( "Table1", 2,
"Account", Variable12).
ცვლადების Variable3 და Variable6 შესაბამის ბრძანებებში 250-ის ნაცვლად მიუთითეთ
თანხის მოთხოვნის ცვლადი Variable11. ხოლო ტრანზაქციაში დოკუმენტის ნომრის მინიჭების
ცვლადს BO_Transaction.TransactionDocumentNumber ბრძანების ხაზში "Cash - 250"
ნაცვლად მიუთითეთ ცვლადი Variable9.

მაკროსში დავამატოთ ოპერაციის კომენტარის მოთხოვნის ობიექტი. ამისათვის
მონიშნეთ ცვლადი Variable13 და ეკრანის მარჯვენა ნაწილში ობიექტების სიიდან აირჩიეთ
Wizard object/Wizard/ Comments. დაემატება ცვლადი Variable14. ბრძანების ხაზში პირველ
პარამეტრში მიუთითეთ კომენტარის ველის დასახელება- „ოპერაციის კომენტარი“ . ბრძანებას
ექნება შემდეგი სახე: Wizard.Comments( "ოპერაციის კომენტარი", 1, "", "", False, False).
იმისათვის რომ, ჩვენს მიერ დამატებული მაკროსის შესრულების დროს ტრანზაქციას მიენიჭოს
ცვლადის Variable14 (ოპერაციის კომენტარი) მნიშვნელობა, ბრძანების არეში მონიშნეთ
ცვლადი BO_Transaction.TransactionDocumentNumber და ეკრანის მარჯვენა ნაწილში,
ობიექტების სიიდან აირჩიეთ „Business object/BO_Transaction/TransactionComment/Set“.
გააკორექტირეთ ახალდამატებული ცვლადის ბრძანების ხაზი და მიუთითეთ Variable14
საბოლოოდ მაკროსს ექნება შემდეგი სახე:

შეინახეთ მაკროსი ღილაკით
და დახურეთ ეკრანი.
შევასრულოთ
ჩვენს
მიერ
დამატებული
მაკროსი.
გამოიძახეთ
მენიუ
„ამოცანები/ბუღალტერია/მაკრო ოპერაციები/თანხის შეტანა სალაროდან ბანკში“. გამოსულ
ეკრანში მიუთითეთ: თარიღი, დოკუმენტის ნომერი, თანხა, კომენტარი და ანგარიშები

ოპერაციის დასასრულებლად დააჭირეთ ღილაკს “OK”. ეკრანის ქვედა ნაწილში
დაემატება მაკროსის შესაბამისი საბუღალტრო გატარებები

იმისათვის რომ ვნახოთ რა გატარებები დაფორმირდა გააკორექტირეთ ჩანაწერი მასზე
მაუსის ორჯერ დაჭერით.

დახურეთ ეკრანი.
რეპორტების აწყობა

სისტემაში შესაძლებელია სხვადასხვა რეპორტების (უწყისი, ფორმა) აწყობა. ახლა
განვიხილოთ თუ როგორ დავაფორმირებინოთ ჩვენს მიერ დამატებულ მაკროსს ტრანზაქციის
შესრულებასთან ერთად რეპორტი, ჩვენს შემთხვევაში სალაროს გასავლის მარტივი ფორმა.
გახსენით ჩვენს მიერ დამატებული მაკროსი „MyMacro“. მონიშნეთ ბოლო ცვლადი და
ეკრანის მარჯვენა მხარეს არსებულ ობიექტების სიიდან აირჩიეთ Report object /
Report/ShowDesigner მასზე მაუსის ორჯერ დაჭერით.

დაემატება ჩანაწერი

ყურადღება მიაქციეთ, რომ მაკროსიდან რეპორტის აწყობის დროს შესაძლებელია
გამოვიყენოთ მაკროსში არსებული ცვლადები, რომლებიც რეპორტს პარამეტრებად
გადაეცემა. ამიტომ სანამ უშუალოდ რეპორტის აწყობაზე გადავიდოდეთ გაუშვით მაკროსი
შესრულებაზე (არ დაასრულოთ, შეწყვიტეთ ოპერაცია) რომ დავაფორმიროთ ცვლადები.
რეპორტის ასაწყობი ინსტრუმენტის გამოსაძახებლად მაუსით ორჯერ დააწკაპეთ ცვლადის
Report1 შესაბამის ბრძანების ხაზს Report.ShowDesigner(). იხილავთ რეპორტის დიზაინერის
ეკრანს, რომელიც შედგება სტანდარტული მახასიათებლებისგან.

ავაწყოთ მარტივი რეპორტი. ეკრანის მარცხენა მხარეს აირჩიეთ ღილაკი
მაუსი დააწკაპეთ ეკრანზე.

(label) და

გააკორექტირეთ “label1” მასზე მაუსის ორჯერ დაწკაპებით და ჩაწერეთ - „სალაროს
გასავლის ორდერი N“. იმისათვის რომ ჩვენს მიერ შეტანილი მნიშვნელობა გამოჩნდეს
სრულად გაზარდეთ დასმული ობიექტის ზომა. კურსორი მიიყვანეთ ოთხკუთხედის მარჯვენა
გვერდზე მოთავსებულ წერტილთან. როდესაც კურსორი შეიცვლის ფორმას და მიიღებს
ორმხრივი ისრის სახეს, დააჭირეთ მაუსის მარცხენა ღილაკს და ხელის აუღებლად ამოძრავეთ
მაუსი, სანამ არ მიიღებთ სასურველი ზომის ფიგურას.

ამის მსგავსად დავამატოთ თარიღი, თანხა და კომენტარი. იმისათვის რომ ობიექტები
თავისუფლად განალაგოთ ეკრანზე, მიიყვანეთ მაუსი Detail-ის ზემოთ არსებულ მუქი ფერის
ხაზთან

და მასზე მაუსის დაჭერით როგორც კი კურსორი შეიცვლის ფორმას ჩამოწიეთ ქვევით.
აღნიშნული ღილაკის (label) გამოყენებით დაამატეთ დანარჩენი ველებიც

ვნახოთ, თუ როგორი სახე ექნება ჩვენს მიერ აწყობილ ფორმას. ეკრანის ქვედა ნაწილში
აირჩიეთ Preview

იხილავთ ეკრანს

ფორმაში ჩვენს მიერ დაწერილი მაკროსიდან გავიტანოთ დოკუმენტის ნომრის, თანხის
და კომენტარის ცვლადების შესაბამისის მნიშვნელობები. ამისათვის დაბრუნდით დიზაინის
ეკრანში მაუსის

-ზე დაჭერით. ეკრანის მარჯვენა ნაწილში მონიშნეთ FieldList

და ჩამოშალეთ Parameters მის წინ არსებულ პატარა შავ ისარზე მაუსის დაჭერით

იხილავთ ყველა იმ ცვლადის ჩამონათვალს, რომელიც გამოყენებულია მაკროსში. იმისათვის
რომ რეპორტში სალაროს გასავლის ორდერის N-ის გასწვრივ ავტომატურად დაიწეროს
მაკროსი „MyMacro“ შესრულების დროს მითითებული დოკუმენტის ნომერი, აირჩიეთ
Parameters/ Variable9 (დოკუმენტის ნომრის ცვლადი), მასზე მაუსის დაჭერით და მაუსის
ღილაკზე ხელის აუღებლად გადმოიტანეთ ცვლადი და დასვით „სალაროს გასავლის
ორდერის N“ გვერდით.

ამის მსგავსად თარიღის გვერდით გადმოიტანეთ ცვლადი Variable8, თანხის გვერდით
ცვლადი- Variable11, ხოლო კომენტარის გვერდით - Variable14. საბოლოოდ ფორმას ექნება
შემდეგი სახე

რეპორტის შესანახად დააჭირეთ ღილაკს

.
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იმისათვის , რომ მაკროსის შესრულების დროს ჩვენს მიერ აწყობილი რეპორტი
დავაფორმიროთ და ეკრანზე გამოვიტანოთ, მაკროსის ბრძანებების არეში მონიშნეთ ბოლო
ცვლადი Report1. ეკრანის მარჯვენა ნაწილში ობიექტების სიიდან აირჩიეთ Report object /
Report/ Preview მასზე მაუსის ორჯერ დაჭერით. გააკორექტირეთ ბრძანების ხაზი
Report.Preview( "") და ორმაგ აპოსტროფებში მიუთითეთ ცვლადი Report1
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