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Již řadu let využívají uživatelé programů JAPO k tisku a exportu do PDF Komunikátor. Samostatný program,
napsaný přímo pro Windows, zabezpečuje tisk dvou druhů sestav:
• grafické (daňová přiznání, faktury, mzdové listy, různé výkazy) vytváří Komunikátor sám a proto je
nelze v účetních a mzdových programech JAPO prohlížet v náhledovém okně. Tyto sestavy jsou
zpravidla navržené pro stránku formátu A4, pokud se některá z nich skládá z více stránek (např.
Přiznání k DPH), každá stránka se tiskne samostatně.
• běžné sestavy (peněžní deník, záznamní povinnost nebo např. stará dosovská faktura) se nejprve
v účetním nebo mzdovém programu JAPO zobrazí v náhledovém okně, kde si můžete prohlédnout
a až následně stiskem klávesy F2 zahájíte tisk. Tyto sestavy mohou mít rozsah mnoha stránek,
proto při zahájení tisku můžete zvolit, které strany (od - do) chcete tisknout.
A právě s těmi běžnými sestavami byla trochu potíž. Každá tiskárna má trochu jiný počet řádků, které zvládne
na stránku vytisknout a toto nastavení si provádí Komunikátor sám, podle informací, které získá z ovladače
v operačním systému Windows. V náhledovém okně účetních a mzdových programů JAPO se sice zobrazoval
začátek a konec stránky, ten ale nemusel neodpovídat tomu, jak danou sestavu vytiskne Komunikátor.
Z tohoto důvodu jsme provedli úpravy v tiskové části programů JAPO a připravili tento návod, který vám
pomůže nastavit si zobrazení sestav v náhledovém okně tak, aby odpovídalo tomu, co Komunikátor vytiskne.

Uzávěrka: 1. června 2022

1. Nastavení tisku pomocí Komunikátoru v programu Asistent:
Veškerá nastavení tisku se provádí
v programu Asistent.
Proto jej spusťte, přejděte
do Hlavního menu a zvolte
Ovládací panel a následně
Tiskárna. Zobrazí se tato nabídka:

Pro úplnost dodám, že veškeré nastavování, popsané v tomto návodu, se provádí jen tehdy, pokud máte na
prvním řádku nastaveno Výstupní zařízení: Komunikátor (což má dnes 99% uživatelů).
V horní polovině zobrazené nabídky jsou parametry, které je možné při tisku pomocí Komunikátoru nastavit:
• Umístění Komunikátoru: standardně je tento program umístěn ve složce „c:\japo“ ale v případě
potřeby (např. při práci v síťovém prostředí) může být umístěn i jinde. Do tohoto nastavení ale
nezasahujte bez konzultace s pracovníky firmy JAPO.
• Běžné sestavy tisknout: předvolena je možnost „Normálně“, k dispozici je i varianta „Tučně“.
Na základě tohoto nastavení Komunikátor zvolí buď běžné, nebo tučné písmo.
• Délka stránky: zde je možné nastavit, kolik řádků dokáže Komunikátor vytisknout u běžných sestav
v normálním a v kondenzovaném režimu. Jak se to dělá, bude popsáno dále.
• Počet kopií v dávce tisku: tato jednoduchá předvolba říká, kolik kopií dané sestavy se vytiskne.
Zde se provádí globální předvolba, při konkrétním tisku budete moci tento počet v případně změnit.
• Záhlaví s datem tisku: u běžných tiskových sestav typu „seznam“ (např. peněžní deník, záznamní
povinnost, seznam zaměstnanců, ...) je v záhlaví každé stránky mimo jiné uvedeno datum a čas tisku.
Pokud tam tuto informaci nechcete uvádět, můžete ji zde vypnout.
Nic jiného, kromě výše uvedených údajů, není možné v Asistentu nastavit. Účetní a mzdové programy JAPO
nemají vliv na to, jak Komunikátor dané sestavy vytiskne. Jak už bylo uvedeno výše, Komunikátor používá
nastavení tiskárny z Ovládacího panelu Windows, načítá si předvolby přímo z příslušného ovladače tiskárny.
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Na rozdíl od grafických sestav, které by měly na všech tiskárnách vypadat stejně, u běžných tiskových sestav
typu „seznam“ může být u každé tiskárny situace trochu jiná. Komunikátor při jejich tisku využívá neproporcionální písmo typu „courier“, jinou velikost u nomálních sestav (do 80 znaků na řádek) a jinou u kondenzovaných
(81-130 znaků na řádek). Proto se také u obou sestav na stránku vejde jiný počet řádků.
V následující kapitole si ukážeme, jak vyzkoušet a nastavit počet řádků na stránku pro oba typy tiskových sestav.
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Protože účetní a mzdové programy nedokáží ovlivnit,
kolik řádků textu Komunikátor na stránku A4 vytiskne,
musíte to nejprve vyzkoušet. Zjištěné hodnoty pak
zapíšete do příslušné části ovládacího panelu tiskárny.
Proto přejděte v nabídce Tiskárna až na poslední řádek
(zkušební tisk) a stiskněte Enter. Program se vás zeptá,
jestli chcete zkušební tisk pro standardní mód nebo pro
kondenzovaný mód. Bude potřeba je vyzkoušet oba,
proto nejprve zvolte standardní mód.
Zkušební sestava se zobrazí v náhledovém okně,
vy stiskněte klávesu F2 a zahajte tisk. Během okamžiku
by měl Komunikátor danou sestavu vytisknout.
Stejný postup zopakujte i pro kondenzovaný mód.
Abychom zjistili, kolik řádků dokáže vaše tiskárna na stránku A4 vytisknout, jsou obě sestavy dlouhé, vytisknou
se určitě každá na dvě stránky A4. Nás ale bude zajímat pouze první strana každé z nich.
Vlevo vidíte příklad první strany zkušební sestavy pro standarní mód, vpravo pro kondenzovaný mód:
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Zkušební sestava pro standardní mód (levá)
obsahuje kromě měřítka počtu znaků na
řádku a počtu řádků také přehled všech
znaků (bez i s diakritikou), které programy
JAPO používají.
Zkušební sestava pro kondenzovaný mód
(pravá) obsahuje pouze měřítka počtu
znaků na řádku a počtu řádků.

Zaměřte svoji pozornost na měřítko počtu řádků
(sloupec s čísly zcela vlevo na stránce).
Poslední zobrazené číslo (na ilustracích označeno
červeně) je počet řádků, které Komunikátor v daném
režimu tisku dokáže na stránku A4 vytisknout.
Toto číslo přepište do nastavení délky stránky
v Ovládacím panelu tiskárny a potvrďte klávesou Enter.
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Tímto způsobem jste zajistili, aby účetní a mzdové
programy JAPO správně stránkovaly sestavy zobrazené
v náhledovém okně a aby také korektně fungoval tisk od
strany do strany.

