
Personalizacje  
w systemie Infor M3 

 



Personalizacje  - wymagania i korzyści 

Wymagania: 
• Smart Office 
• Wersja systemu 10.x lub wyższa 

 

Korzyści:  
• Pozwalają dostosować system do wymogów 

użytkownika bez  ingerencji programistów 
• Dodają funkcjonalności, których brakuje na 

ekranach systemu 
• Mogą być zarządzane przez użytkownika, ale 

również być zdefiniowane globalnie i dla ról 
użytkowników 

• Zwiększenie ergonomii pracy w systemie 
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Hiperłącza 
Hiperłącza 

• Pozwalają zamienić wartość 

wyświetlaną na ekranie w link, który 

prowadzi użytkownika do innych 

ekranów 

 

• Kliknięcie w hiperłącze powoduje 

wykonanie takiej samej akcji jak 

użycie opcji powiązanej 



Hiperłącza 
Hiperłącza 



Hiperłącza 
Hiperłącza 



Style warunkowe 
Style 

warunkowe 

• Pozwalają zamienić wartość 

wyświetlaną na ekranie w inną wartość 

(np. status 20 na tekst „Zatwierdzony”) 

• Dodają kolory, które mogą służyć 

zwróceniu uwagi na niektóre informacje 

wyświetlane na ekranie 

• Umożliwiają budowanie hiperłącz 

zależnych od wartości pól np. statusu 



Skrypty 
Skrypty 

• Dodają funkcjonalność, której brakuje na 

ekranach np.: 

• Sumowanie wartości z zaznaczonych 

wierszy 

• Zliczanie liczby zaznaczonych wierszy 

• Uruchamianie programów z 

przekazanymi parametrami 

• Automatyzują pracę i wspierają użytkownika 



Skrypty - przykłady 
Skrypty 

Nazwa skryptu Funkcjonalność 

SumSelected Suma wskazanej wartości z wybranych wierszy (np. ilość, wartość) 

CountSelected Zliczanie zaznaczonych wierszy 

M3AutoListParm Uruchamianie programu M3 z przekazanymi parametrami z innego 

ekranu 

CreatePOFromPA Tworzenie zamówień zakupu na podstawie umowy zakupowej 

APS112_SetValues Ustawienie parametrów startowych w APS112 (wersja ekranu itp.) 

ARS110_SetValues Ustawianie parametrów startowych w ARS110 

OIS300_Charges Automatyczne dopisanie opłat do zamówienia 

PrzelanieZCysterny Rejestracja transakcji MM pomiędzy wskazanymi magazynami 



Skróty 
Skróty 

• Tworzą podręczne menu z 

najczęściej używanymi funkcjami 

dla użytkownika 

• Mogą stanowić odwołania do: 

• Opcji powiązanych 

• Klawiszy funkcyjnych 

• Skryptów 

• Łącz URL 

• Typów przeglądania 



Etykiety 
Etykiety 

• Umożliwiają zamianę 

standardowych etykiet pól 

systemu Infor M3 na dowolne 

inne  

• Poprawiają czytelność 

ekranów  

• Dopasowują system do języka 

użytkowników 



Kolejność tabulacji 
Kolejność 

tabulacji 

• Umożliwia zamianę 

standardowej kolejności w 

jakiej kursor porusza się 

pomiędzy polami  

• Zwiększa szybkość i 

ergonomię pracy z systemem  



Pokaż/ukryj pola 
Pokaż/ukryj 

pola 

• Personalizacja pozwalająca na 

wyłączenie nieużywanych pól 

• Zwiększa ergonomię pracy z 

systemem 



Export danych do Excela 
 



Eksport danych do Excela 

• Możliwość wysłania danych z dowolnego 

ekranu systemu Infor M3 

wyświetlającego listę rekordów 

• Wysyłanie zaznaczonych lub wszystkich 

wierszy 

• Wysyłanie stylów warunkowych 

• Możliwość zastosowania szablonów 

programu Excel do formatowania danych 

 



Wzbogacona forma personalizacji systemu może zostać 

uzyskana poprzez dodanie: 

• mashupów 

• zaawansowanego wyszukiwania 

Wymagają one dodatkowych modułów: Mashup Designera 

i Enterprise Search 

Personalizacje – inne możliwości 


