ИСИБ – Упутство за формирање извештаја
Извештаји се у апликацији ИСИБ налазе под табом Извештаји и подељени су у групе према
објектима система :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Апропријације
Квоте
Преузете обавезе
Расходи
Приходи
...
...

Да би се формирани извештаји исправно приказивали на локалном рачунару је потребно
извршити следећа подешавања:
1. На локалном рачунару мора бити инсталирана верзија Excel-a најмање 2010.
2. Да би кроз макро могло да се прикаже ћирилично писмо, на локалном рачунару мора се
променити опција Control Panel->Region and Language->Administrative->Language for
non-Unicode programs->Change system locale" na "Serbian (Cyrilic, Sebia). Након ове
промене неопходно је да се рестартује рачунар.
3. Формирани file за извештаје садржи макро, који приликом првог отварања генерише пивот
табелу. Да би file могао да се отвори на локалном рачунару у Excel – u мора да буде
омогућена опција File->Options->Trust Center->Trust Center Settings…->Enable all
macros. Такође на истој путањи треба да буде одабрана опција Trust access to the VBA
project object model.
Принцип формирања извештаја је следећи:








У секцији Приказ се бирају поља која ће бити приказана у извештају. Поља се
одговарајућим стрелицама пребацују са једне на другу страну листе за одабир.
У секцији Филтер се бирају поља по којима се жели филтрирање извештаја. Уколико се
неко поље изабере, а не наведу се експлицитно вредности у филтер ће ући цео опсег
могућих вредности.
У секцији Групе бирају се поља по којима се жели груписање у pivot табели.
Поље Датум извештаја је по аутоматизму одабрано и то је обавезан критеријум приликом
формирања извештаја. У њега је аутоматски уписан датум претходног радног дана тј.
датум када је извршен последњи препис података. По потреби се датум извештаја или
његов опсег може променити одабиром вредности из понуђеног календара.
Након одабира критеријума извештај се формира кликом на дугме Генериши извештај.

Пример одабира критеријума је приказан на слици 1.

Слика 1
Слика 1
Као резултат биће понуђен xlsm file за download. Када се file сачува на локалном рачунару и
први пут отвори макро ће у Sheet2 формирати пивот табелу. Пример формираног извештаја и pivot
табеле је дат на слици 2.

Слика 2

У Sheet1 су сачувани оригинални подаци тј. подаци пре примене пивот табеле, који се
такође по потреби могу користити. Пример је приказан на слици 3.

Слика 3

