RegBol 1.16
Електронен регистър на болнични листове

Програмата представлява eлектронен регистър на болнични листове в помощ на счетоводители
в малки и средни фирми, чрез който автоматично се въвеждат данни за лицата, чрез
потребителска форма създадена с помощта
на VBA макроси.
Програмата е разработена за счетоводители. В базата данни може да се въвеждат до 100 души.
Поддържа 1190 записа в електронния регистър.
Базата данни поддържа до 3 различни лекаря и три различни Лечебни заведения, които се
извикват от лист "информация".
Важно: ПРОЧЕТИ ПРЕДИ ДА ЗАПОЧНЕШ РАБОТА С Електронния регистър.
В програмата е вкарана примерна база на определени лица, може да си вкарате информация в
базата за вашите служители, в лист "База" може да се трие и редактира информацията, докато
в лист "Информация" само се извиква информацията от лист "База". Не се трие и редактира
нищо в лист "Информация".
Основни които трябва да направите преди да започнете работа с програмата.
1. Попълвате си Базата данни от лист "База".
2. Извиквате си информацията от базата данни от лист "Информация"
чрез падащите менюта, които са срещу всяко име (колони "D" и "E").
3. Попълвате си регистъра с болничните листове от лист "Болнични" и бутон "Въведи".
4. Извиквате си справка за въведените болнични листове от лист "Справки"
в лист "Справки" може да получите детайлна информация по месеци, брой ползвани болнични
листове и по лица.
Важно: За да се вижда актуалната въведена информация от клетка "а1", "Номер по ред" се
избира от падащо меню "NonBlanks". Болничните се вкарват в регистъра от лист "Болнични",
бутон "Въведи", след кликването на бутон "Въведи" излиза Работен прозорец с име "Дневник за
Болнични листове". След попълването му се актуализира информацията в
лист "Справки" като от клетка "а1", "Номер по ред" се избира от падащо меню "NonBlanks" , така
информацията се актуализира, във лист "Справки" сивите клетки в колона "I" (Лечебно

заведение издало болничния лист) и колона "J" (Име на лекаря, отделение, ЛКК) се маркират и
се натиска бутон заключи записа, при което клетките стават бели, по този начин се предпазват
попълнените записи за Лекарите и Лечебните заведения от последваща промяна, при
въвеждането на нов болничен за същото лице.
Ограничения: Подържа 1190 записа в електронният регистър на болничните листове
Изисквания: няма

За работа с програмата може да гледате видео файла
към нея намиращ се в раздела Видео уроци към сайта.
Новости във версия 1.16: След въвеждане на болничният лист имате възможност да
заключите целият запис, чрез бутона заключи, така болничният се заключва от
последваща промяна, за избор на ред за заключване може да ползвате стрелките в
заглавния ред на лист справки.
Ново:
След като заключим реда може да правим всякакви промени в Базата данни за лицата,
това няма да се отрази на вече въведеният запис, след като сме заключили записа, той
вече няма да се влияе от промените в базата данни.

