ICAMLaw Applications
Τοπικές Ρυθμίσεις Ἐφαρμογῶν

Εἰσαγωγὴ
Ὅλες οἱ δικηγορικὲς ἐφαρμογὲς τῆς ICAMSoft καταγράφουν μιὰ σειρὰ ρυθμίσεων τοπικὰ.
Μεταξὺ τῶν ρυθμίσεων αὐτῶν εἶναι οἱ παράμετροι σύνδεσης μὲ τὸν application server, ἡ θέση & διάσταση
τῶν παραθύρων, ποιὰ πεδία καὶ μὲ τὶ σειρὰ ἐμφανίζονται στὰ διάφορα grid (καταλόγους), τὰ τρέχοντα
κριτήρια ἀναζήτησης στὰ ἀρχεῖα κ.λ.π.
Μὲ βάση τὴν default συμπεριφορὰ τῶν ἐφαρμογῶν οἱ ρυθμίσεις αὐτὲς σώζονται στὸν φάκελλο «Τα
έγγραφά μου» («My Documents») σὲ ἕναν ξεχωριστό ὑποφάκελλο ἀνάλογα μὲ τὴν ἐπιμέρους ἐφαρμογὴ
π.χ.
●

SLO_UserSettings

γιὰ τὸ SLO

●

Aiakos_UserSettings

γιὰ τὸ Aiakos

●

LawToolBox_UserSettings

γιὰ τὸ Εργαλειοθήκη Law Application Extension

●

LawImport_USerSettings

γιὰ τὸ Εισαγωγέας Law Application Extension

κοκ
Αὐτὸ σημαίνει ὅτι κάθε διαφορετικὸς χειριστής ποὺ τυχόν τρέχει τὴν ἐφαρμογὴ στὸν ἴδιο ὑπολογιστὴ, μπορεῖ
νὰ ἔχει τελείως ἀνεξάρτητες ρυθμίσεις ὥστε νὰ ἀντανακλοῦν τὶς προτιμήσεις του καὶ τὶς ἀνάγκες του.

Γιὰ προχωρημένους:
Ὁ φάκελλος «Τα έγγραφά μου» βρίσκεται στὴν πραγματικότητα (μὲ βάση τὴν default ρύθμιση τῶν windows) στὴν
θέση C:\Documents and Settings\UserName ὅπου UserName τὸ ὄνομα μὲ τὸ ὁποῖο ἔχει συνδεθεῖ ὁ κάθε
χειριστὴς στὰ Windows

Ἄν γιὰ ὁποιοδήποτε λόγο αὐτὸς ὁ default τρόπος ἐπιλογῆς ἀπὸ τὴν δικηγορικὴ έφαρμογὴ τῆς θέσης ὅπου
σώζονται οἱ τοπικές ρυθμίσεις δὲν μᾶς καλύπτει μποροῦμε νὰ ὁρίσουμε ρητῶς σὲ ποιὸν κατάλογο θέλουμε νὰ
σώζονται. Τὸ πῶς στὴν σελίδα ποὺ ἀκολουθεῖ.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Πάντως συστήνουμε τὴν μή τροποποίηση τῆς default συμπεριφορᾶς
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Ἀλλαγὴ τῆς default θέσης καταγραφῆς τῶν τοπικῶν ρυθμίσεων
Ἔστω ὅτι θέλουμε οἱ τοπικές ρυθμίσεις νὰ σώζονται ὄχι στὸν φάκελλο «Τὰ ἔγγραφά μου» ἀλλὰ στὸν
φάκελλο π.χ. C:\MyPC_LawSettings.
ΠΡΟΣΟΧΗ
Ὁ κατάλογος ποὺ ἐπιλέγετε πρέπει νὰ ὑπάρχει στὸ σύστημα σας καί ἄν ὄχι νὰ τὸν φτιάξετε ἐσεῖς:
Τὸ πρόγραμμα ἄν δὲν τὸν βρεῖ νὰ ὑπάρχει, ἀγνοεῖ τὴν ρύθμιση.
1. Ἀπὸ τὸ Ἔναρξη (Start) κάτω ἀριστερά στὴν ὀθόνη μας, ἐπιλέγουμε τὸ Ὁ Ὑπολογιστὴς μου (My
Computer) καὶ κάνουμε πάνω του ΔΕΞΙ κλικ.
Ἐμφανίζεται τὸ παρακάτω μενού:
Ἐπιλέγουμε (μὲ κανονικὸ - δηλ. Ἀριστερὸ - κλικ) τὸ
Ἰδιότητες.
2. Ἐμφανίζεται τὸ παράθυρο
Ἰδιότητες Συστήματος.

3. Πηγαίνουμε στὴν Σελίδα «Γιὰ Προχωρημένους»
4. Κάνουμε κλικ στὸ button «Μεταβλητές
περιβάλλοντος»
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5. Ἐμφανίζεται τὸ ὁμώνυμο παράθυρο:

6. Στὸ κάτω πλαίσιο (Μεταβλητές Περιβάλλοντος) κάνουμε κλικ στὸ button Δημιουργία.
7.

Ἐμφανίζεται τὸ σχετικό παράθυρο στὸ ὁποῖο ὁρίζουμε
σὰν Ὄνομα Μεταβλητῆς πάντα τὸ LAW3_USERSETT
σὰν Τιμὴ Μεταβλητῆς τὸν ἐπιθυμητό κατάλογο, στὸ
παράδειγμὰ μας τὸ C:\MYPC_LawSettings (θὰ
μποροῦσε νὰ εἶναι ὁποισδήποτε ὑπαρκτός κατάλογος
στὸν ὑπολογιστὴ σας)

8. Ἐπιλέγουμε τὸ ΟΚ στὴν συγκεκριμένη φόρμα που κλείνει.
9. Ἐπιλέγουμε ἐπίσης τὸ ΟΚ καὶ στὶς 2 φόρμες ποὺ εἴχαμε ἀνοίξει προηγουμένως ὥστε νὰ κλείσουν καὶ
αὐτὲς καταγράφοντας τὴν νέα ρύθμιση.
10. Ἔχουμε τελειώσει.
11. Τὴν ἑπόμενη φορὰ ποὺ θὰ τρέξετε τὴν ἐφαρμογὴ οἱ ρυθμίσεις θὰ διαβάζονται ἀπὸ
/καταγράφονται σὲ στὸν νέο φάκελλο.
Μάλιστα ἄν ἄνοίξετε τὸ παράθυρο Σχετικὰ (Ctrl+I) θὰ δεῖτε νὰ ἐμφανίζεται πλάϊ στὸ
support@icamsoft.gr (κάτω ἀριστερά) ἡ σχετικὴ ἔνδειξη.
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