Ablakméret beállítása
Sigma rendszerek esetén
Bizonyos esetekben előfordulhat, hogy a telepített SigmaCONTO könyvelőprogram
vagy SigMANI bérprogram alkalmazásablaka nem az igényeinknek megfelelő
méretben, illetve arányban jelenik meg a monitoron. Ilyen esetben meg kell
tanítanunk az operációs rendszert, hogy az adott program indításakor milyen
ablakbeállításokat alkalmazzon. A lenti leírásunk ebben kíván Önnek segítséget
nyújtani.

Ablakméret beállítása Windows XP-t követő operációs
rendszerek esetén
A Windows XP-t követő operációs rendszerek (Vista, 7, 8, 10) esetén a
számítógépben lévő videokártya drivere már nagy valószínűséggel nem
támogatja a DOS alapú programok teljes képernyős megjelenítését. Az ablak
méretét azonban tetszőlegesen be lehet állítani, s ezzel megközelítőleg teljes
képernyős megjelenítést lehet elérni a következőképpen:
1. Amennyiben épp fut a program, használja az Alt + Space (Szóköz)
billentyűkombinációt, vagy ha nem fut a program, akkor kattintson a
Windows Asztalon a program parancsikonjára a jobb egérgombbal!
2. Mindkét fenti lehetőség esetén megjelenik egy lista, melyen belül válassza a
Tulajdonságok sort!
3. A megjelenő ablakban válassza a Betűtípus fület!
4. A megjelenő ablakban a Betűtípus résznél válassza a Consolas (4:3
arányú monitor esetén előnyösebb), vagy a Lucida Console (16:9
arányú monitorok esetén előnyösebb) betűtípust!
5. Még ugyanitt, a Betűtípus fülön belül, a Méret listánál válasszon egy
Önnek megfelelő betűméretet, vagy írjon be egyet manuálisan a lista feletti
beviteli mezőbe! A betűméret változtatásával Az ablak mérete
mintaablakban látható, hogy az általunk beállított betűméret mellett
hogyan arányul az ablak mérete a képernyőhöz.
6. Amikor a mintaablak alapján az ablak mérete már megfelelőnek tűnik,
akkor válassza az Elrendezés fület, ahol a Képernyőpuffer mérete
és az Ablakméret részeket az alábbi képen látható módon állítsa be!
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Elrendezés fül beállításai: (Oszlopok = 80, Sorok = 25)

Ha Ön szeretné beállítani azt, hogy a megnövelt ablak pontosan hol
helyezkedjen el a képernyőn, akkor A rendszer helyezi el
lehetőség elől a pipát ki kell vennie, s Önnek kell beállítania az ablak
helyzetét a képernyőn.
7. Hagyja jóvá a módosításokat az OK nyomógombra kattintva!
8. Amennyiben az operációs rendszer rákérdez, válassza a A beállítások
alkalmazása a jelenlegivel azonos című ablakokra
lehetőséget, majd választását hagyja jóvá az OK nyomógombra kattintva!
9. A beállítások érvényesítéséhez újra kell indítani a programot.

Ablakméret beállítása Windows XP és azt megelőző operációs
rendszerek esetén
A Windows XP, és az azt megelőző operációs rendszerek esetén, a
számítógépben lévő videokártya drivere nagy valószínűséggel még támogatja a
DOS alapú programok teljes képernyős megjelenítését. Ennek megfelelően az
ablak beállításának módja a következő:
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 Ha csak pillanatnyilag akarja teljes képernyős üzemmódban használni a
programot, akkor használja az Alt + ENTER billentyűkombinációt,
melynek segítségével választható, hogy az épp aktív program ablakban
vagy teljes képernyős üzemmódban fusson-e.
 Ha rögzítetten teljes képernyős üzemmódban kívánja használni a
programot, akkor kövesse a következő lépéseket:
1. Amennyiben épp fut a program, használja a Alt + Space (Szóköz)
billentyűkombinációt, vagy ha nem fut a program, akkor kattintson a
Windows Asztalon a program parancsikonjára a jobb egérgombbal!
2. Mindkét fenti lehetőség esetén megjelenik egy lista, melyen belül
válassza a Tulajdonságok sort!
3. A megjelenő ablakban kattintson felül a Képernyő fülre, majd itt
válassza a Teljes képernyő lehetőséget!
4. Hagyja jóvá a módosítást az OK nyomógombra kattintva!
5. Amennyiben az operációs rendszer rákérdez, válassza az A
beállítások alkalmazása a jelenlegivel azonos
című ablakokra lehetőséget, majd választását hagyja jóvá az OK
nyomógombra kattintva!
Bizonyos esetekben előfordulhat – akár ablakban futtatva a programot, akár
teljes képernyős üzemmódban – , hogy nem fér ki minden információ, melyeket a
program kiír, illetve a megjelenített kép alatt üres terület látható. Ennek oka az,
hogy az operációs rendszer helytelenül állította be az ablakban, vagy a képernyőn
megjelenítendő oszlopok, illetve sorok számát. Ennek a problémának a
megoldása a következő:
1. Amennyiben épp fut a program, használja a Alt + Space (Szóköz)
billentyűkombinációt, vagy ha nem fut a program, akkor kattintson a
Windows Asztalon a program parancsikonjára a jobb egérgombbal!
2. Mindkét fenti lehetőség esetén megjelenik egy lista, melyen belül válassza a
Tulajdonságok sort!
3. A megjelenő ablakban kattintson az Elrendezés fülre!
4. A megjelenő ablakban a fentebb található képen látható beállításokat kell
alkalmazni! (Oszlopok = 80, Sorok = 25)
5. Hagyja jóvá a módosítást az OK nyomógombra kattintva!
6. Amennyiben az operációs rendszer rákérdez, válassza az A beállítások
alkalmazása a jelenlegivel azonos című ablakokra
lehetőséget, majd választását hagyja jóvá az OK nyomógombra kattintva!
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