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Dokument je pracovní a právě se upravuje.

KitchenDraw

Nastavení programu pro generování obchodních dokumentů Word po aktualizaci 10.10.2020

Předně se odvoláváme na naše předchozí instrukce, aby uživatelé dbali na to, vlastní dokumenty- než je uloží do složky C/KD - bezpečně  zálohovat.  Ostatně jako ostatní důležité soubory (scény,textury, obrázky, sety…Paletu). K tomu prosím konzultujte dokument, který je na www.kitchendraw.cz k dispozici pod záložkou Instalace KD na nový PC. Při aktualizaci se to nestává (ale omyl nastat může a je třeba problém přemazání adresářů vyloučit)

Od příchodu Office 2016 nastaly četné problémy s generováním dokumentů a někdy opravdu i nemožnost je generovat pro pc  64 bit. Proto byla nejdříve doplněna volba ke generování dokumentů s OpenOffice a LibreOffice, který však neměl velký úspěch, neboť kvalita a jistota stálosti dokumentů nebyla zajištěna. Proto také oficiálně pro KitchenDraw nebyla věci zaměřena propagace. Autoři poté vyvinuli zcela nový systém a ten dokáže využít jak původní dokumenty všech verzí Office, ale paralelně nabízí zcela nové dokumenty bez nutnosti vlastnit jakoukoliv aplikaci MS Office. 
Přitom možnost dokumentů OpenOffice a LibreOffice se nakonec zachovala, dokumenty byly námi přeloženy, jsou funkční a nachází se ve složce C/KD/Doc/cze/html a …/sk/html. Můžete si vyžádat bližší informace, ale až poznáte zde popisovanou novinku, bezpochyby se vydáte touto cestou.

K tématice dokumentů jsme již v roce 2018 rozesílali uživatelům, kteří se hlásili s problémy, informace s postupem, jak nové dokumenty využít. Zprávu si můžete ještě vyžádat, ale bude následovat shrnutí a doufáme, že bude dostatečně jasné. Pokud ne, můžete se na nás samozřejmě obrátit s případnými dotazy.

Upozorňujeme, že údaje o nastavení je nutné dodržet, systém byl vytvořen tak, aby uživatel nezasahoval při prvotní instalaci nebo aktualizaci programu, tzn. na systémovém disku. Nezaručujeme, že při umístění na jiný disk nebo pdr Program Files bude systém funkční a nebudeme moci poskytnout podporu v  takovém případě. To ostatně platí nejen v tomto případě dokumentů. Dále prosím respektujte naše výhrady k dálkovém připojení; to neprovádíme, není naše role a ani v naší kompetenci zasahovat na počítači našich klientů, k tomu je oprávněn pouze Váš správce sítě. Přístup k jakýmkoliv zařízením a datům je dnes citlivé téma a chceme se vyhnout případným problémům z této strany, které jsme bohužel již absolvovali a nehodláme v nich pokračovat. Vše v našem produktu je velice jednoduché, spolehlivé na čístém systému fungující, tak jako samotná práce grafická.

Nyní k postupu a jednotlivým možnostem nastavení:

Použití původních dokumentů 

Aby v důsledku aktualizací nedošlo k přeinstalování a smazání původního nastavení a Vašich dokumentů, které byly případně umístěny v adresáři C/KD/Doc, budete konstatovat, že vznikl nový adresář C/KD/Doc2. Takto zůstává Vaše nastavení beze změny v tabulce Konfigurace/Systém, tzn. :

Winword (.EXE)	C:\Program Files (x86)\Microsoft Office\Office10      (příklad OfficeXP)
Dokumenty(.DOC)	C:\KD\Doc
… a pokud jste doposud úspěšně využívali dřívější dokumenty Office, budou tedy funkční i nadále.

Použití nových dokumentů 

V případě, že budete mít zájem přejít na nový systém (i vzhledově modernějších) dokumentů, nebo jen jejich funkci ověřit :

Stáhněte soubor Multilingual (odkaz je uveden vedle odkazu na tento dokument ve stejném §) dekomprimujte ho a umístěte do C/KD/Doc2/

V okně Konfigurace/Systém je třeba nastavit :

Winword (.EXE)	C:\KD\Plugins\Standard
Dokumenty(.DOC)	C:\KD\Doc2\Multilingual

Pozn.: Uvádím zde příklad konfigurace pro dokumenty uložené v adresáři Doc2, ale můžete zvolit přemístění celého systému do Doc . V případě použití Doc2  to zjednoduší operace umísťování a kopírování při testování a porovnání starého a nového systému. 

Podstatná informace je ta, že nově vyvinutý plugin bude generovat dokumenty :
• .dot v případě modelů vytvořených ve formátu  .doc
• .dotx v případě modelů vytvořených ve formátu .docx
• .pdf v obou případech

Dokumenty jsou samozřejmě modifikovatelné (kromě .pdf) před jejich tiskem nebo uložením.

Jestliže Vám nebudou vyhovovat vzorové modely, jejich forma nebo jejich soupis neobsahuje takové, které nyní používáte, bude třeba vytvořit nové, samozřejmě na základě dokumentů původních. Klíčová slova i importy informací se zachovaly, ale přibylo velké množství nových a dokonce takových, která generují obrázky (perspektivu, nárysné pohledy, půdorysy a viněty jednotlivých skříněk/prvků) , které můžete takto prezentovat v nabídce či v jakémkoli jiném dokumentu. Než doplníme instrukce o novinky, najdete je v příslušném dokumentu po jeho otevření (tedy ve složce Multilingual) když porovnáte s generovaným dokumentem a jistě pochopíte souvislosti. Jinak původní základní návod k vytváření dokumentace Word se nachází na stránkách www.kitchendraw.cz v rubrice Některé tipy a rady k práci s KD. A tento jsme pro Vás přeložili do ČJ.

Pozn: složka Multilingual se nazývá takto proto, že plugin generuje automaticky všechny jazykové mutace výrazů, které samozřejmě byly předtím přeloženy i do ČJ, ale nemusí být pro každého uživatele zcela vyčerpávající. Stačí tedy nahradit nebo doplnit v ČJ Vámi používané či vhodnější informace či výrazy. A proto je tedy třeba takto personifikovanou složku zálohovat a případně doplnit nebo upravit cestu v tabulce Konfigurace/Systém a políčku Dokumenty.

Použití nových funkcí v původních dokumentech

To je zřejmě nejrychlejší způsob, jak např. umístit pouze obrázky do původních dokumentů, pokud byste je hodnotili jako dostatečné, nebo řešení provizorní, než se rozhodnete nebo vytvoříte a přejdete na nové.

V tom případě můžete udat obě nastavení dříve citovaná

Winword (.EXE)	cesta na MS Office nebo Plugins
Dokumenty(.DOC)	C:\KD\Doc

Zajímavá novinka po aktualizaci ve všech případech je to, že dokumenty ke každé scéně, jakmile jsou generovány, se automaticky ukládají do složky pojmenované stejně jako scéna v adresáři C/Scenes. Takto je jejichh vyhledávání daleko přívětivější a logičtější, zejména když zasíláte jak scénu, tak např. objednávku.

Generování dolumentů v OpenOffice a LibreOffice

Jen, pro doplnění zde možnost nastavení pro dokumenty OpenOffice nebo LibreOffice: 
C:\Program Files (x86)\OpenOffice 4\program
C:\KD_65-80 po 7.10\Doc2\eng

Zatím ověřujeme, ale zdá se, že v ČJ dokumenty nejsou funkční a dle testů se zdá, že fungují pro AJ, proto výše udáváme konečnou složku eng.

