INFORMATOR DOTYCZĄCY POSŁUGIWANIA SIĘ PLIKIEM
ZAWIERAJĄCYM SZCZEGÓŁOWY WYKAZ JAZD

Otwieranie pliku PDF
®

Plik PDF może zostać otworzony programem Acrobat Reader firmy Adobe oraz zostać wydrukowany. Jeśli
nie posiadają Państwo jeszcze tego programu, może on zostać bezpłatnie pobrany na stronie internetowej
producenta (www.adobe.de).

Otwieranie pliku csv – Microsoft Excel® (Microsoft Excel 2010)
Poszczególne zbiory danych pliku csv oddzielone są od siebie średnikiem (csv = comma separated values).
Plik nadaje się idealnie do tego, aby otworzyć go przy pomocy programów wykorzystujących tabele, np.
®
Microsoft Excel . Uzyskane w ten sposób dane mogą być wówczas wykorzystywane do dalszych celów w
uproszczonej formie.
Bardzo prosimy o
wykonanie krok po kroku
wskazówek zawartych w
tym informatorze, gdyż
gwarantuje to
prawidłowe
przedstawienie danych:
Proszę wystartować
®
Excel i otworzyć nowy
plik poprzez wybranie w
menu „Plik“ opcji „Nowe“.

Przejdź teraz w punkcie menu
„Dane“ do „Z tekstu“.
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Proszę wybrać w otwartym okienku
katalog, w którym plik csv został
zapisany. Proszę zaznaczyć plik oraz
kliknąć na „Importuj“.

W następnym okienku pokazane
zostaną trzy kroki w „Kreator
importu tekstu“. Krok pierwszy:
należy wybrać rodzaj pliku jako
„Rozdzielany“ oraz potwierdzić
wybór kliknięciem na „Dalej“.

Kroku drugi: proszę wybrać rybrykę
ze znakami podziału, którymi są
oddzielone zbiory danych. Proszę
zaznaczyć „Średnik“ i skasować
znak wyboru przy „Tabulator“, a
następnie kliknąć na „Dalej“.
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Krok trzeci: należy zaznaczyć drugą szpaltę tabeli, w której jako pierwsze słowo górnej linijki ukazać się
powinno słowo „Buchungsnummer“. Gdy szpalta ta zaznaczona jest na kolor czarny, trzeba wybrać jako
„Format danych w kolumnie“ opcję „Tekst“. Nastepnie można zamknąć kreatora poprzez kliknięcie na
„Zakończ“. Kolejne okienko proszę potwierdzić kliknięciem na „OK“.

Otrzymaną w ten sposób tabelę mogą Państwo dowolnie, stosownie do życzeń oraz potrzeb, formatować w
®
programie Excel . Zawarte w pliku dane mogą być przetwarzane, a otrzymany w ten sposób zmieniony plik
można bez problemu zapisać jako plik o nowej nazwie bądź też o innym, wybranym przez Państwo formacie.
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