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1 Afi area orarului

După crearea orarului, informa ia trebuie prezentată într-o fomă clară. Posibilită ile de prezentare  i
afi are a orarului sunt foarte numeroase. Capitolul următor face o prezentare generală a formelor de orar
predefinite  i arată numeroasele posibilită i de formatare pentru adaptarea unor cereri specifice.

2 Structura ferestrei

La pozi ia 'Orare' a meniului se pot  deschide orarele predefinite pentru clase,  profesori,  săli   i  materii.  În
cazul  utilizării  modulului  'Orarul  elevilor'  sau  'Planificarea  cursurilor  op ionale'  se  pot  afi a   i  orarele
separate ale fiecărui elev.

În principiu o fereastră de orar are, pe lângă bara de unelte, 3 păr i: zona de informa ii (partea superioară),
orarul propriu-zis (partea mijlocie)  i lupa de ore / zona de detalii (jos).

Bara de unelte
Butoanele neutilizate pot fi eliminate din bara de unelte (Adăugare sau eliminare butoane).
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Ferestre pop-up

Dacă a fost deschis, de exemplu, un orar de clasă, poate se dore te studierea orarului unuia dintre
profesori sau efectuarea rapidă a unei modificări în fereastra de curs respectivă. Aceste ferestre pot fi
deschise  i închise rapid folosind cele două săge i din fereastra de orare.

Dacă se actionează, de exemplu, săgeata spre dreapta a unui orar de clasă, se deschide un orar de
profesor în timp ce săgeata spre stânga deschide o fereastră de cursuri pentru clase.

2.1 Zona de informa ii

În partea superioară a orarului se afi ează informa ii  utile pentru planificarea orarului  i  perioada de timp
la care se referă acesta.

Informa ii

Pentru elementul curent se afi ează numărul de ore săptămânale conform datelor de curs  i numărul de
ore (săptămânale) neplanificate la momentul respectiv.
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În orar sunt vizibile texte  i descrieri din datele de bază, iar în orarele claselor se afi ează  i dirigintele.

Perioada de timp

Perioada de timp a unui orar se poate limita la o anumită săptămână, o perioadă definită, sau la întregul
an  colar. Alegerea se poate face ac ionând butonul de calendar  i apoi alegând durata dorită.

Pont: Domeniu de timp - perioadă
Dacă se lucrează cu perioade, se impune a ezarea domeniului de timp al orarelor pe 'perioadă'. Astfel, în
orar se va afi a întotdeauna domeniul de timp al perioadei curente evitându-se confuziile când, de
exemplu, perioada se referă la semestrul 2  i orarul este pozi ionat pe o săptămână în noiembrie.

Pont: Schimbarea perioadei
Perioada poate fi schimbată  i de la tastatură folosind combina ia de taste <CTRL+D>.
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2.2 Fereastra orar

În zona efectivă pentru orar a ferestrei de orar se afi ează orarul elementului activ. Există diverse
posibilită i de adaptare a acestei afi ări la necesită ile specifice clientului. Op iunile sunt descrise detaliat
în capitolul 'Formate personalizate'.

Dacă se selectează în orar o oră (ocupată), care prin aceasta devine activă, ea va fi marcată cu un
contur ro u-galben, iar celelalte ore ale aceluia i curs cu albastru-galben. Dacă afi area culorilor în orar a
fost dezactivată (icoana Paleta de culori), atunci ora activă va fi marcată roz  i celelalte ore albastru
deschis. Astfel, se poate urmări dintr-o privire distribu ia orelor cursului pe perioada săptămânii.

Afi area formei normale

Func ia adaptează cadrul în care se afi ează orarul  i adaptează astfel dimensiunea ferestrei la orar.

Indica ie!
Butoanele <Fixarea orelor de curs>, <Anularea modificărilor>, <Alocarea/ tergerea sălii>, <Propuneri de
permutare> sunt gândite pentru modificări manuale ale orarului  i vor fi descrise în capitolul 'Planificare
manuală'.

Modificarea dimensiunii
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Dimensiunea orarelor se poate modifica u or în fereastra pentru orar prin tragerea liniilor despă itoare ale
coloanelor, respectiv ale rândurilor. Dimensiunea orarului se modifică corespunzător.

File

La orarele individuale, butonul <Toate elementele cursului> oferă posibilitatea de a afi a file în orar pentru
toate clasele, sălile  i to i profesorii care iau parte la un curs. Pentru a vedea orarul unui anumit element,
este suficient să se selecteze fila respectivă.
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2.3 Lupa de ore

Deoarece spa iul din ferestrele de ore ale orarului nu este întotdeauna suficient  pentru  toate  informa iile
necesare fiecărei ore de curs, ele pot fi găsite în lupa de ore. Dimensiunea textului din lupa de ore poate
fi modificată din parametrii orarului. Lupa de ore afi ează detalii relative la ora de curs:

U-Nr
În exemplu este prezentat cursul 82 (coloana Nr. curs). Imediat dedesubt se afi ează restric ia temporală
('+3') introdusă pentru ora de curs activă la 'Clase | Date de bază'.
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Prof., mat., sală
În coloana a doua se afi ează to i profesorii, toate materiile  i sălile care iau parte la cursul respectiv. În
lupa de ore se afi ează câte un rând pentru fiecare rând de cuplaj.

Dacă în timpul planificării a fost alocată altă sală decât cea introdusă ini ial pentru curs cum ar fi, de
exemplu, o sală alternativă, atunci sala ini ială este afi ată între paranteze. În exemplu, pentru curs a
fost propusă ini ial sala R1a dar cursul a fost planificat în sala alternativă R1b.

Cla.
În această coloană se afi ează clasa(ele) pentru care se predă cursul activ. În exemplu acestea sunt
clasele 1a  i 1b.

Timp
În coloana 'Timp' se afi ează restric iile temporale sau periodicită ile. Informa iile sunt utile mai ales
pentru modulul 'Orar multisăptămânal'. Cursul SportM se  ine o dată la 14 zile în săptămânile A.

Elevi
Aici se afi ează numărul elevilor introdu i pentru curs, respectiv numărul elevilor care au optat pentru
curs (cu modulul de planificare a cursurilor op ionale). În cursul nr. 6 al fi ierului de demonstra ie
demo.gpn se găse te numărul elevilor participan i la fiecare curs facultativ.
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Text special
În câmpul 'Text special' se găse te textul introdus pentru curs, respectiv descrierea  i rândul de text
introdus în lupa de cursuri a cursului. Cursul nr. 63 din fi ierul demo.gpn a primit denumirea 'Oră
specială'.
Rândul de text 2
În fereastra de tip formular a cursurilor, se poate introduce, suplimentar fa ă rândul de text, un text
oarecare în câmpul 'Rândul de text 2'.

Activarea / dezactivarea coloanelor
În lupa ferestrelor de orar se poate activa, respectiv dezactiva, individual afi area coloanelor. Pentru
aceasta trebuie ac ionată tasta din dreapta a mouse-ului pe rândul de antet al lupei.

Pont
Coloanele care se afi ează în lupa unui orar sunt scoase  i la imprimarea orarului, în legendă. Dacă, la
imprimare, legenda are nevoie de prea mult spa iu, trebuie inhibată afi area coloanelor în fereastra de
orar respectivă.

3 Interac iunea orarelor

Orarele pot fi apelate manual sau se pot  deschide automat (dacă se dore te) pentru un anumit  element
atunci când respectivul element  este selectat  în altă fereastră.  Astfel,  pe ecran se vor afi a întotdeauna
informa ii actualizate fără a fi nevoie de căutări lungi.
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Comunicarea între orare
Deschide i fi ierul demo.gpn  i apela i câte un orar de clasă, profesor  i sală. A eza i aceste orare unul
lângă celălalt. Selec iona i ora 1-a ('E') din ziua de luni în orarul clasei 1a. Imediat, în orarul profesorilor se
afi ează orarul acelui profesor care predă materia 'E'  clasei 1a în prima oră de luni, adică Aristoteles
('Arist'). În orarul sălilor se afi ează ocuparea acelei săli în care se  ine acest curs ('R1a').

Ferestrele se sincronizează chiar  i dacă se ac ionează mouse-ul în rândul de cuplaj al lupei de ore.
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Comunicarea cu alte ferestre
Deschide i un orar de clasă  i fereastra de date de bază a claselor. Dacă în datele de bază se
selectează o anumită clasă, orarul se va sincroniza automat pe această clasă.

Orarul se actualizează la fel dacă se schimbă elementul într-o fereastră de curs sau în fereastra de
elemente ('Parametri | Diverse | Personalizare').
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Fixarea tipului de orar   
În exemplele anterioare tipul orarului era fixat întotdeauna. Deschide i fi ierul demo.gpn, un orar de
profesor  i fereastra 'Profesori | Date de bază'. În fereastra de date de bază selecta i profesorii unul după
altul. Orarul afi at va fi întotdeauna orarul profesorului curent. Dacă selecta i acum un nume de clasă în
fereastra 'Clase | Date de bază', fereastra de orar rămâne neschimbată adică tipul orarului, în acest caz
'profesor', nu se schimbă.

Orare nefixate
Dezactiva i fixarea tipului de orar prin ac ionarea butonului <Fixare tip>. Comuta i între profesori, clase  i
săli în ferestrele de date de bază. Acum orarul va afi a întotdeauna elementul curent îndiferent dacă este
vorba de clase, profesori, săli sau materii. Se modifică atât elementul, cât  i tipul elementului afi at.

Pont
Orarele nefixate sunt foarte utile mai ales pentru diagnoză, deoarece este posibilă comutarea rapidă între
orarele profesorilor  i ale claselor fără a fi nevoie de deschiderea unei a doua ferestre de orar. Mai multe
informa ii despre diagnoză pot fi găsite în capitolul cu acela i nume.

Fixarea elementului curent  
Dacă se dore te 'înghe area' orarului unui anumit element (de. exemplu al unui anumit profesor)  i
men inerea lui fixă pe ecran, atunci el trebuie 'pironit' prin ac ionarea tastei <Fixare fereastră>. Dacă un
orar este fixat cu două piuneze, elementul afi at nu se va mai modifica.
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4 Formatele orarelor

Untis  dispune de aproximativ 50 de formate de  orare  predefinite  care  pot  fi  apelate  din  fila  'Orare'.  Ele
sunt  împăr ite  în  mai  multe  categorii:  'Orare  individuale',  'Orare  sinoptice'   i  orare  pe  'Mai  multe
săptămâni'.

Toate formatele sunt accesibile prin intermediul butonului 'Formatele orarelor'.

Fiecare orar este descris în mod unic cu un nume scurt  i lung. Orarul poate fi deschis ac ionând butonul

<Afi are orar> sau cu o dublă ac ionare a mouse-ului be numele lung.

Formatul standard
Formatul de orar standard este acela care se afi ează atunci când este bifată căsu a 'Standard'  i care
se deschide la unele grupe de ferestre predefinite, cum ar fi de exemplu la ac ionarea butonului <Clase>
de pe pagina 'Start'.

Orare în meniu
În plus, utilizatorul poate stabili ce orare sunt introduse în meniu suplimentar fa ă de cele standard (ex.
Orar sinoptic clase - orizontal), adică la ce formate de orar dore te să aibă acces rapid.
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Formatele predefinite sunt afi ate în mod implicit pentru toate tipurile de orar, dar ele pot fi limitate  i
numai la anumite elemente (clasă, profesor etc.).

4.1 Orare individuale

Orarele individuale afi ează întotdeauna orarul unui singur element (clasă, profesor, sală, materie, elev).
Orientarea poate fi verticală / portret (zilele săptămânii în partea superioară, pe coloane) sau în format
orizontal / peisaj (zilele săptămânii pe rânduri).
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Orarele individuale în format vertical au întotdeauna cifra 1 în cadrul denumirii - ex. Kla 1 sau Kla 1A.
Orarele individuale în format orizontal pot fi recunoscute după cifra 10 - ex. Prof10 sau Prof10A.
Denumirea scurtă a formatului este vizibilă în rândul de titlu al orarului  i la <Parametrii orarului> de pe
pagina  'Generalită i'.
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O formă specială de orar individual este cea a orarului materiei. Pentru materia selectată se afi ează
toate orele  colii. Orarele materiilor se regăsesc în formatele 01, 10  i 11. În exemplu se prezintă un orar
de materie pentru materia Limba germană'.
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4.2 Orare sinoptice

Orarele sinoptice afi ează întotdeauna orarul mai multor elemente  i din această cauză se potrivesc cel
mai bine pentru activită i de planificare care necesită o vedere de ansamblu asupra situa iei planificării
(ex. orarul sinoptic al sălilor), precum  i pentru imprimare.

Orarele sinoptice în format vertical au întotdeauna numărul 30 în denumire (ex. Kla30 sau Kla30A).
Orarele sinoptice în format orizontal pot fi recunoscute după numărul 20 - ex. Raum20 sau Raum20A.
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Pentru orarul sinoptic în format 40 este posibil să se afi eze săptămâna la fel ca într-un orar individual,
cu deosebirea că fiecare zi ar putea să aibă mai multe elemente. Astfel este, de exemplu, mai u or să
se afi eze orarele sălilor func ionale într-un singur orar. Numărul de elemente care ar trebui afi ate pe
pagină poate fi stabilit la <Parametri>.
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4.2.1 Orar sinoptic profesori: filtrare prof.

În mod special, atunci când în  coală lucrează (foarte) mul i profesori, este adesea dificil să se ob ină o
vedere de ansamblu asupra orarelor tuturor profesorilor. Untis ajută în acest caz oferind func ii de filtrare
după profesorii unei clase, respectiv profesorii unei anumite materii.
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4.2.2 Orar sinoptic profesori: ore săptămânale

Pentru orarele sinoptice ale profesorilor există posibilitatea de a indica op ional numărul de ore
săptămânale planificate deja pentru fiecare. În plus, se afi ează separat printr-un '/' numărul de ore încă
neplanificate pentru profesorul respectiv.
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4.2.3 Orarul sinoptic al clasei: sală de bază

Pentru orarele sinoptice ale claselor se pot introduce pe rânduri  i sălile de bază.

4.2.4 Orare sinoptice: memorarea filtrelor

Din meniul derulant de selec ie din bara de unelte se poate filtra după anumite elemente.
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Acestea pot fi apoi salvate drept format propriu.

4.3 Mai multe săptămâni

Acest format este interesant atunci când se utilizează modulul "Orar multisăptămânal". El prezintă
săptămânile de curs în coloane una lângă alta, iar orele de curs ale săptămânii pe rânduri unele sub
altele. Astfel, cursurile care alternează săptămânal  i întreruperile de cursuri pot fi observate la prima
privire.

Exemplul arată orarul profesorului Arist din săptămâna 6 până la 27 pentru luni  i mar i.
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Notă
Formatul 11 permite reprezentarea pe coloană  i a perioadelor în locul săptămânilor. Pentru aceasta, în
<Parametrii orarului> pe pagina 'Structura2', trebuie activat câmpul 'Câte o coloană pentru fiecare
perioadă'.

Afi area mai multor săptămâni este posibilă  i pentru orarele sinoptice. Formatul 21 oferă o vedere de
ansamblu asupra tuturor săptămânilor de curs  i, în acela i timp, asupra tuturor elementelor.

Numărul de ore pe zi care se afi ează poate fi stabilit în parametrii orarului pe pagina 'Selec ie
(domeniu)'.
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4.4 Liste de ore

Listele de ore redau orarul în formă de listă, la fel ca într-un calendar universitar, nu sub formă matricială.
Lista poate fi sortată atât după clase cât  i după profesori. Adaptarea structurii listei de ore are loc în
mod analog ferestrelor de date de bază sau ferestrelor de curs, sau chiar listelor de supiniri.



Formate personalizate 27

5 Formate personalizate

Cu  Untis  se  pot  adapta,  fără  efort,  formatele  de  orar  la  cerin ele  specifice  ale  unei  anumite   coli.
Prezentul capitol este dedicat personalizării orarelor pentru a le adapta cerin elor specifice ale  colilor.

Porind de la orarul standard pentru clase din fi ierul demo.gpn, va trebui generată o fereastră de orar
specifică.

5.1 Nou format de orar

1. Deschide i fi ierul demo.gpn  i apela i lista pentru formate de orar de pe pagina 'Orare'.

2. Selecta i formatul de orar 'Clasa 1'  i ac iona i butonul <Nou>, ceea ce va produce o copie a acestui
format.

3. Denumi i noul format cu un nume scurt  i lung complet  i clar (ex. FAC, Format de afi are clase).
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4. Noua  fereastră  de  orar  se  deschide  automat.  Noul  format  de  orar  poate  fi  redeschis,  oricând  se
dore te, cu o dublă ac ionare a mouse-ului pe numele lung sau folosind butonul <Afi are>.  Dacă se
bifează coloana 'în meniu', formatul va fi introdus  i în lista derulantă a formatelor.

5.2 (Căsu a) Ora-Orar

În pa ii de lucru următori se va adapta con inutul căsu ei / celulei de oră a orarului.

5.2.1 Mai multe câmpuri în ora orarului

1. Deschide i în noua fereastră de orar (adică din 'Orare | Format vertical | Orarul clasei' folosind fi ierul

demo.gpn) 'Parametrii  orarului'    i  ac iona i butonul <Oră orar>.  Se va deschide un editor  grafic
cu  care  ve i  putea  să  modifica i  con inutul  ferestrei  orarului.  În  acest  moment  în  cadrul  orei  se
afi ează numai materia.
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2. În cadrul celulei de oră ar trebui să se mai afi eze  i profesorul  i sala în care se  ine cursul.  Pentru
aceasta ac iona i butonul 'Profesor'  i  trage i-l  cu Drag&Drop în câmpul 'Materie'.  Proceda i la fel cu
butonul 'Sală'
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3. Acum trebuie aranjate câmpurile pentru materie,  profesor  i  sală unul lângă altul în a a fel încât  să
fe bine lizibile. Cele trei elemente pot fi aduse în pozi ia dorită folosind Drag&Drop.

4. Ordona i cele trei câmpuri la fel ca în figură.  Pentru aceasta,  selecta i cu mouse-ul,  câmpul pe care
dori i  să-l  deplasa i.  El  poate  fi  deplasat  atâta  timp  cât  este  încadrat  cu  culoarea  ro ie.  După
aranjarea câmpurilor confirma i cu <OK> sau cu butonul 'Preluare'
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5. Acum orarul afi ează pentru fiecare oră materia, profesorul  i sala:
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Pont!
În editorul grafic, cu tasta <Ctrl> apăsată, se pot marca mai multe câmpuri care apoi să fie deplasate
împreună..

La fel se pot marca mai multe câmpuri cu tasta <SHIFT> apăsată care pot fi mărite sau mic orate
simultan folosind săge ile de pe tastatură.
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5.2.2 Cursuri cuplate

Dacă se dore te afi area în orar a informa iilor pentru cursurile cuplate, atunci trebuie procedat în felul
următor:

1. Mări i mai întâi fereastra de oră prin prindere  i tragere cu mouse-ul. Informa iile referitoare la
materie, profesor  i sală trebuie afi ate unele lângă altele.

2. Marca i câmpurile pentru materie, profesor  i sală cu mouse-ul  inând tasta CTRL apăsată  i
insera i-le cu CTRL+C  i CTRL+V. Deplasa i-le apoi cu mouse-ul în pozi ia dorită.
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3. Câmpurile pot fi centrate pe orizontală  i verticală prin selec ia celor două căsu e. Elementele
pot fi imprimate cu caractere grase, cursiv sau subliniate respectiv aliniate la stânga, centrate sau
aliniate la dreapta.

4. Acum orarul va afi a, în cadrul celulei de oră, informa iile din primul  i al doilea rând de cuplaj.
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5.2.3 Aspectul câmpului

Dacă un câmp este prea scurt pentru numele afi ate (ex. Callas joi 1a oră), el poate fi modificat foarte
u or. Fiecare câmp al orei orarului poate fi modificat prin 'prindere' de capetele laterale  i tragere pentru
modificarea dimensiunii. Este de asemenea posibil să se modifice setul de caractere, mărimea  i
aspectul textului individual pentru fiecare câmp. Materia din exemplu se afi ează cu caractere grase  i
cu o dimensiune de 120% fa ă de cea implicită (Arial 9).
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5.2.4 Nume lung

Op ional se poate afi a  i numele lung sau numele alternativ indicat în datele de bază. În orar trebuie
afi at numele lung al profesorului.
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În celula de oră a orarului se pot afi a  i alte informa ii, pe lângă câmpurile deja descrise (clasă, profesor
 i materie):
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5.2.5 Numărul cursului

Numărul cursului, care define te în mod unic cursul, poate fi afi at ca informa ie suplimentară în orar.

5.2.6 Text special

În câmpul 'Text special' se afi ează textul introdus pentru curs.
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5.2.7 Textul pentru ora orarului

Dacă acest câmp este activat, se poate introduce un text specific pentru fiecare oră direct în orar. Pentru
aceasta trebuie selectată ora respectivă cu tasta din dreapta a mouse-ului  i selectat apoi 'Text pentru
ora orarului'. Textul introdus aici va fi afi at numai în această oră a cursului chiar  i atunci când cursul
are mai multe ore pe săptămână.
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5.2.8 Descriere

Descrierea introdusă pentru curs poate fi afi ată la fel ca textul.

5.2.9 Restric ii temporale

Restric iile temporale introduse pentru fiecare element la datele de bază pot fi afi ate în orar la alegere,
color sau alb/negru.

5.2.10 Grupa de curs

Cu ajutorul modulului 'Orar multisăptămânal' se poate afi a grupa de curs alocată cursului. În exemplu,
cursul de atelier se  ine întotdeauna în săptămâna A (WA), iar cursul de sport în săptămâna B (WB).
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5.2.11 Afi area supravegherii pauzelor

Supravegherile pauzelor pot fi afi ate în orarele profesorilor. Această func ie poate fi folosită numai cu
modulul 'Supravegherea pauzelor'.

5.2.12 Numărul elevilor

În cazul orarelor profesorilor, se poate afi a numărul elevilor care au fost înscri i la curs, respectiv
numărul elevilor care au optat pentru cursul respectiv (cu modulul 'Orarul elevilor').
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5.2.13 Grupă (cursuri simultane)

Cu modulul de planificare a cursurilor op ionale există posibilitatea de a afi a numele grupelor (grupele de
cursuri simultane) în orar.

5.2.14 Nume alternativ (alias)

Dacă numele afi at în orar  i prin aceasta  i cel care se imprimă, trebuie să difere de cel folosit în mod
curent, se poate defini un nume alternativ pentru materii, clase  i profesori pe pagina 'Introducere de date'
la 'Alte date | Nume alternativ'. Pentru ca numele alternativ să fie afi at în orar trebuie selectată căsu a
'Orar' din fereastra 'Nume alternativ'  i căsu a 'Folosire nume alternativ' la câmpul din ora orarului.

Se poate defini un singur nume alternativ  i pentru mai multe clase. Dacă un profesor predă, de exemplu,
o materie la toate clasele a 3a, în orar se poate introduce 'Clasele a 3a' în locul 3a, 3b.

5.2.15 Momentul de început  i sfâr it

Dacă se activează această op iune, în celula de oră a orarului apar două câmpuri suplimentare pentru
începutul  i sfâr itul cursurilor care pot fi  i ele deplasate  i / sau mărite sau mic orate.
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Pe lângă posibilită ile de editare a orei orarului, mai există o serie de alte posibilită i de a adapta atât
afi area pe ecran cât  i formatul de imprimare:

5.2.16 Formatul standard

Cu func ia de format standard, orarul afi ează toate rândurile de cuplaj cu informa iile relative la clase,
profesori, săli  i materii. Suprafa a de care dispune celula orarului este folosită în mod optim, la nevoie
dimensiunea scrisului pentru cuplaje este redusă în mod corespunzător.

Formatul standard poate fi activat sau dezactivat în orice orar folosind tasta din dreapta a mouse-ului  i
selectând 'Ora orarului în format standard'.
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La parametrii orarului, la <Ora orarului>, se poate alege amplasarea câmpurilor formatului standard.
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5.3 Aspectul1

Folosind parametrii  de pe această pagină (Parametrii  orarului | Aspectul 1) se poate influen a modul de
afi are pe ecran al orarului  i  imprimarea.  Există  posibilitatea  de  a  personaliza  aspectul  antetelor  (ex.
ziua din săptămână, numărul orei), al orelor ocupate  i al celor libere.
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Pagina 'Aspectul 1' oferă  i posibilitatea de a afi a linii, atât pe ecran cât  i la imprimare, pentru a indica,
de exemplu, pauzele de durată diferită.

Căsu a 'Linie de separa ie diminea ă / după amiază' face posibilă marcarea limitei între diminea ă  i după
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amiază cu ajutorul unei linii de separa ie.

Dacă linia de separa ie între zilele săptămânii trebuie să fie mai groasă decât cea dintre ore, trebuie
selectată căsu a 'Linie de separa ie între zile'.

5.4 Aspectul 2

Parametrii de pe pagina 'Aspectul 2' ac ionează în parte asupra ecranului  i  a imprimării   i  par ial asupra
imprimării sau a ie irii HTML.
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5.4.1 Ore duble drept ore duble

Orele duble sunt afi ate la fel ca orele simple.

5.4.2 Combinarea claselor (2a, 2b -> 2ab)

În cazul orarelor profesorilor este adesea de dorit să fie vizibile toate clasele la care predau. Pentru a uni
toate clasele într-un singur câmp  i pentru a face economie de spa iu, se pot folosi nume de clase
combinate. Numele tuturor claselor care urmează de a fi afi ate sunt grupate împreună.

5.4.3 Toate clasele într-un singur câmp

Dacă un profesor predă un curs elevilor mai multor clase, atunci toate clasele participante vor fi afi ate în
orarul profesorului în câmpul celulei de oră a orarului prevăzut pentru aceasta.
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5.4.4 Semnalarea cuplajelor printr-un punct

Cursurile cuplate sunt semnalate în ora orarului cu ajutorul unui punct.

5.4.5 Semnalarea fixărilor cu *

Dacă există ore fixate manual, acestea pot fi semnalate în orar cu un *.
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5.4.6 Separarea orelor în caz de coliziune

Cu această op iune, coliziunile (a se vedea capitolul 'Planificare manuală') sunt afi ate în celule separate
pe ecran, la imprimare  i în ie irea HTML. Exemplul prezintă nivelul de învă ământ 12 al unui gimnaziu
german. Cursurile op ionale care au loc în paralel (grupe de cursuri) sunt afi ate în orarul clasei drept
coliziuni.
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5.4.7 Sortarea câmpurilor de ore

Dacă există mai multe cursuri care se  in în aceea i zi a săptămânii  i la aceea i oră, dar în săptămâni
diferite, atunci aceste cursuri pot fi sortate op ional după data lor de început.

5.4.8 Blocul de planificare a suplinirilor

La utilizarea modulului de planificare a suplinirilor, aici se poate modifica afi area prin alegerea valorilor
parametrilor lista i aici.

5.4.9 Drag&Drop

Vede i capitolul 'Planificare manuală'

5.4.10 Punerea în eviden ă a orelor modificate

Aici se poate stabili modul de punere în eviden ă a orelor modificate atunci când se face o compara ie de
orare sau pentru planificarea suplinirilor. În exemplul de mai jos, devierile de la orarul normal sunt puse în
eviden ă folosind culoarea ro ie, caractere grase sau '!'.
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5.4.11 Dimensionarea automată a lupei

Cu această op iune, dimensiunea lupei de ore (partea inferioară a ferestrei de orar) este adaptată
automat la con inut.

5.4.12 Pagina de index HTML cu nume lungi

Vede i capitolul 'Orare în format HTML'.

5.4.13 Afi area orarului în mod minut

Dacă orele de curs se desfă oară la momente diferite de la o zi la alta, ar putea fi de preferat, ca orele
din orar să fie afi ate pe o scală de timp cu precizie de minut. Untis permite aceasta la selectarea
op iunii 'Afi area orarului în mod minut'.
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5.4.14 Afi area separată a claselor principale

Vede i capitolul 'Clase heterogene'.

5.4.15 Folosire nume alternativ pt lupa/legendă

Pentru afi area în lupa orarului, respectiv pentru imprimarea legendei, se recurge la denumirile alternative
(alias) cum ar fi de exemplu înlocuirea prescurtării 'M' cu numele uzual din  coală de 'Mate'; (vede i  i
capitolul 'Nume alternativ (alias)').

5.4.16 Legarea orelor diverselor elemente

Orarele sinoptice oferă posibilitatea de a conecta celulele orarului atunci când avem de a face cu cuplaje.
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5.5 Vacan e

Zilele libere introduse la 'Introducere de date | Vacan e' sunt  afi ate în orar.  Condi ia pentru aceasta este
de  a  pune  orarul  pe  afi are  săptămânală  (Parametrii  orarului  |  Selec ia  domeniului  |  Săptămână
calendaristică).
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5.6 Set de caractere

Dimensiunea totală a ferestrei orarului nu depinde numai de cantittea de informa ie  care  se  afi ează  în
ora orarului, ci  i de dimensiunea scrisului. Dimensiunea literelor  i setul de caractere se poate modifica
la 'Parametrii orarului | Generalită i | Set de caractere'.
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5.7 Culori în orar

Toate culorile care au fost declarate în datele de bază sunt afi ate  i în orar.

În exemplu, materiile  i profesorii sunt afi a i în culori. Astfel, luni are loc o oră de biologie (fundal
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albastru deschis) cu profesorul 'Cer' (Cervantes - fundal verde).

5.8 Antetul coloanelor

Antetul coloanelor (ex. zilele săptămânii) poate fi modificat folosind parametrii orarului.

În orarele sinoptice ale formatului 20 pot fi afi ate informa ii suplimentare cum ar fi data sau ora de
început  i sfâr it.
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Notă
În locul numărului orei, în orice orar se poate afi a denumirea orei definită în rastrul de timp.

5.9 Antetul rândurilor

Antetul rândurilor (ex. ora de început) poate fi modificat la parametrii orarului, la <antetul rândurilor>.

Aici se poate alege dacă se afi ează numărul orei  i / sau momentul de început  i sfâr it al orelor. În
plus, se poate opta între reprezentarea pe unul sau mai multe rânduri  i se poate specifica setul de
caractere  i dimensiunea.
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În orarele sinoptice ale sălilor, în cadrul antetelor de rând, se poate afi a  i capacitatea introdusă la
datele de bază.
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6 Imprimare

Imprimarea orarelor se comandă cu ajutorul  butonului  <Imprimare> sau  cu  butonul  <Previzualizare>

.  O alternativă este folosirea CTRL+P de pe tastatură.  Mai întâi se ajunge  în  dialogul  de  selec ie  a
imprimării în care se pot defini parametri suplimentari. Cu <OK> se deschide apoi dialogul de imprimare,
respectiv pagina de previzualizare

Dacă formatul de afi are trebuie să fie diferit de cel de imprimare se pot crea formate de imprimare
specifice.

6.1 Modificarea formatului de imprimare

Crea i un nou format de orar conform descrierii din capitolul 'Format de orar nou' .  Alege i drept  punct  de
plecare acel orar care este cel mai apropiat de formatul de imprimare dorit.  Numi i noul format  folosind o
denumire clară (exemplu: Format de imprimare a orarului profesorilor).

Modifica i aspectul orelor în fereastra de ore  i a antetelor verticale  i orizontale a a cum a fost descris în
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capitolele precedente.

În general, orarul este imprimat a a cum se vede pe ecran. Există însă posibilitatea de a adapta formatul
de imprimare  i de a adăuga informa ii suplimentare, a a cum este este descris detaliat în capitolul ' 
Paginare '.

6.2 Paginare

Mul i dintre parametrii pentru imprimarea orarului pot fi defini i direct în dialogul de paginare care se
deschide cu ajutorul butonului cu acela i nume din bara de unelte a ferestrei de orar sau din bara de
unelte pentru acces rapid.
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6.2.1 Aspect

Folosind parametrii  din Paginare ,  paginile  'Aspect  1'   i  'Aspect  2'  se  pot  face  modificări  în  aspectul
imprimării.

În pagina 'Aspect 1', la 'Volum (3D)' se poate ob ine un efect de volum pentru antete, orele ocupate  i
cele libere  i se poate defini culoarea de fundal (gri, alb).

În pagina 'Aspect 2' se pot defini diver i parametri de imprimare.
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Nu se imprimă rândurile / coloanele goale
La imprimarea orarelor nu trebuie imprimate rândurile  i coloanele goale. Aceasta ar putea economisi
spa iu  i hârtie în rapoartele sinoptice ( i în format HTML).

Imprimare alb-negru
Se poate imprima în alb-negru dacă orarele sunt afi ate color pe ecran, dar imprimanta folosită este alb-
negru.

Un antet pe fiecare pagină
La imprimarea orarului se pot imprima oricâte orare pe pagină. Barele de titlu sunt imprimate în mod
implicit deasupra fiecărui orar (numele  colii, data, numele fi ierului etc.). Dacă se activează 'Un antet pe
fiecare pagină', această func ie se dezactivează, fiind imprimat un singur antet pe pagină.

6.2.2 Antete

La orarele individuale (formatele 1,  10  i  11) antetul  poate  fi  adaptat  pentru  imprimare.  Pentru  aceasta
trebuie ac ionat, în fereastra de paginare , butonul pe care este desenat un creion.

Numele scurte  i cele lungi sunt afi ate în mod implicit. Caracteristicile (dimensiunea caracterelor,
aliniere la stânga, imprimare cu caractere grase etc.) fiecărui câmp de antet pot fi modificate în zona din
dreapta sus a ferestrei.
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Pe lângă aceste antete, folosind butonul <Câmp nou>, se pot adăuga următoarele antete:

Text, descriere
Orice element din datele de bază poate să aibă un text arbitrar  i o descriere ('Date de bază | Descrieri'),
care pot fi imprimate în antet după introducerea acestui câmp în antet.

Exemplul arată textul  i descrierea, introduse în datele de bază ale clasei 1a, în antetul orarului. Cele
două câmpuri au fost a ezate unul lângă altul, iar numărul maxim de caractere a fost extins la 15.

Departament
Dacă se lucrează cu departamente, numele departamentelor pot fi imprimate în antet.
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Diriginte
Numele dirigintelui poate fi introdus la datele de bază ale clasei  i imprimat în antetul orarului clasei.

Sala de bază
Se afi ează numele sălii de bază a clasei.

Domeniu de timp
Perioada de timp care este afi ată în antet poate fi săptămâna calendaristică, perioada, un interval de
timp oarecare sau întregul an  colar - conform datei indicate la 'Parametrii orarului | Selec ia domeniului'.

Perioadă
Dacă se lucrează cu perioade, se poate imprima numele scurt  i lung al perioadei curente.

Text fix (constant)
Textul introdus aici (ex. orarul materiilor optionale) este afi at la toate orarele formatului.

6.2.3 Selec ia orarelor

În  mod  normal,  la  imprimare  se  imprimă  orarul  afi at  pe  ecran.  Butonul  <Selec ie>  permite  selec ia
pentru imprimare a mai multor orare cu acela i format:
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Selec ie cu mouse-ul
Orarele elementelor dorite se pot selecta prin parcurgere cu tasta din stânga a mouse-ului apăsată sau
folosind tasta CTRL apăsată în timp ce se ac ionează tasta din stânga a mouse-ului în dreptul fiecărui
element.

Tot
Folosind butonul cu acela i nume se selectează toate elementele.

Marcate
Se selectează toate acele elemente marcate în datele de bază.

Invers
Se selectează toate acele elemente care nu au fost selectate mai sus, ceea ce facilitează selec ia a
două grupe diferite de elemente (ex. profesori angaja i cu plata cu ora / profesori angaja i cu contract cu
normă întreagă).
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Departament
La imprimare, orarele pot fi limitate suplimentar la un anumit departament.

6.2.4 Ajustarea la dimensiunea paginii

Dimensiunea orarului de imprimat se poate adapta automat la dimensiunea paginii.

6.2.5 Imprimarea orarelor  i cursurilor

La imprimarea orarelor pentru clase  i  profesori se poate  imprima   i  fereastra  de  orar.  Pentru  aceasta
trebuie tras tabelul de cursuri în zona dorită a paginii (ex. sub orar).
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Fereastra de curs dorită poate fi selectată folosind butonul <Parametri>. Imprimarea se va face conform
alegerilor deja efectuate.

6.2.6 Legenda de cuplaj

Atunci când în fereastra de orar nu este vizibilă toată informa ia despre cursuri, se imprimă întotdeauna o
legendă.  Informa ia  de  cursuri  (pentru  clase)  con ine  toate  sălile,  toate  materiile,  to i  profesorii   i
eventualele restric ii temporale.

Din parametri se poate selecta numărul de coloane pe care trebuie să le aibă legenda  i dacă ea trebuie
să aibă  i un cadru.
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Pont: nu în legendă
Dacă anumite cursuri trebuie eliminate din legendă la imprimarea orarului, ele trebuie marcate cu codul
'(L) nu în legendă'.

6.2.7 Prescurtări

Pentru prescurtările materiilor  i  /  sau profesorilor se poate imprima o legendă.  În exemplul  de  mai  jos
numele scurte  i lungi ale materiilor sunt listate lângă orar.

6.2.8 Informa ii suplimentare clase/profesori

Pentru orarele claselor se pot afi a informa ii suplimentare privind materiile  i profesorii care le predau la
clasă. În orarele profesorilor se pot afi a clasele împreună cu materiile predate fiecăreia.
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6.2.9 Oarul clasei pentru diriginte

Gauss este indicat în datele de bază ale clasei 1a drept diriginte. Pe aceea i pagină se poate imprima  i
orarul clasei 'sale'.

6.2.10 Codul QR

Dacă se utilizează WebUntis, în fereastra de licen ă există posibilitatea de a bifa căsu a WebUntis.
Astfel, programul ' tie' că se folose te WebUntis, ceea ce este un avantaj în cazul diverselor prelucrări.
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În cazul marcării căsu ei WebUntis, se imprimă în mod implicit  i codul QR cu ajutorul căruia elevii,
părin ii  i profesorii pot să folosească programele de instalare ale aplica iilor mobile din pachetul Untis.
Folosindu-l, to i utilizatorii au posibilitatea de a se informa rapid  i simplu asupra orarului  i asupra
modificărilor zilnice ale acestuia.

Afi area codului QR în orar poate fi activată / dezactivată.
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6.2.11 Mai multe orare pe pagină

Parametrii  de aspect  al paginii  permit  definirea unor op iuni suplimentare pentru imprimare.  Posibilită ile
de parametrizare diferă în func ie de formatul orarului. Descrierile următoare se referă la formatele 1  i 10.

Orare pe pagină
Aici se poate indica numărul de orare pe pagină. În figura de mai jos s-au imprimat 6 orare pe pagină.

Pont
Detaliile de imprimare se memorează separat pentru fiecare format de orar. Din această cauză se pot
defini  i memora fără probleme proprii parametri specifici diverselor cerin e de imprimare.
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Dacă a fost bifat suplimentar 'Un orar pentru fiecare săptămână', se va imprima câte un orar pe
săptămână pentru fiecare element selectat. Câmpul 'Săptămâna de  coală' poate fi utilizat pentru
introducerea săptămânilor pentru care trebuie imprimate orarele. Dacă acest câmp este gol, se folosesc
săptămânile selectate în orar la <Parametrii orarului>. Aceasta este foarte util pentru  colile care au
cursuri care se  in în mod neregulat. Dacă a fost bifat  i 'Pagină nouă pentru fiecare element', se începe
o pagină nouă pentru fiecare nouă clasă  i pentru fiecare nou profesor.

6.2.12 Detalii pt. orarele sinoptice

Pentru orarele sinoptice care au formatele 11, 20  i 30 se pot defini următoarele detalii:

Numărul de rânduri / coloane pe pagină
Se poate defini numărul de rânduri  i coloane pe care le poate con ine pagina imprimată. Exemplul
prezintă un orar sinoptic pentru clase. Numărul de rânduri  i coloane trebuie calculat automat. În acest
caz se pot imprima 3 zile pe pagină.
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Op iunea 'Mai multe blocuri de orar pe pagină' permite imprimarea zilelor orarului sinoptic una sub alta pe
aceea i pagină. 'Blocurile de orar' sunt, în acest context, zilele consecutive care se imprimă una lângă
alta pe paginile respective.

Legenda de cuplaj
În cazul orarelor sinoptice se poate imprima o legendă pentru informa iile care nu au loc în ora orarului, la
fel ca în cazul orarelor individuale. Ea se imprimă întotdeauna pe o pagină separată.

Antete intermediare
Orarele sinoptice pot con ine o mare cantitate de date. Pentru a îmbunătă i claritatea acestor
documente, antetele orizontale  i verticale se pot repeta periodic.
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Dacă antetele intermediare nu trebuie repetate periodic, ci înaintea unor anumite elemente bine
determinate, trebuie folosit câmpul 'Antet înaintea următoarelor elemente' (la Imprimare | Detalii).

Antetul paginii
În câmpul 'Antetul paginii' (Imprimare | Detalii) se poate introduce un text care va fi imprimat ca antet pe
toate paginile.

6.2.13 Fundal

O dată cu imprimarea orarelor se pot imprima  i alte imagini în format  .bmp, .gif sau .jpg indiferent  dacă
este vorba de o siglă sau un fundal. Trebuie procedat astfel:

1. Se selectează imaginea dorită în dialogul de paginare folosind butonul <Imagine de fundal>.
2. Se ac ionează butonul <Deplasare imagine> pentru a trage imaginea în pozi ia dorită.
3. Se ac ionează din nou butonul <Deplasare imagine> pentru a fixa imaginea în pozi ia dorită.

Imaginea este eliminată printr-o nouă apăsare a butonului <Imagine de fundal>.
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6.2.14 Rând de antet  i picior de pagină

Informa iile afi ate în antet  i piciorul paginii pot  fi  de asemenea modificate direct  în dialogul de paginare
prin ac ionarea creionului. Textul referitor la licen ă (numele  colii  i adresa) este afi at  întotdeauna  i  nu
poate fi suprimat.
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6.2.15 Paginare

Se poate specifica orientarea hârtiei (verticală sau orizontală)  i se pot defini marginile paginii.

Formatul corect se selectează folosind simbolul reprezentând o coală de hârtie.

Pentru ajustarea marginilor, trebuie selectată linia de marcare a marginei de pe partea respectivă a
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paginii  i apoi trasă în pozi ia dorită.

Imprimare A3
De multe ori este mai bine ca orarele sinoptice să fie imprimate pe hârtie A3. În cazul existen ei unei
imprimante A3, trebuie procedat în felul următor:

La parametrii de imprimare se declară dimensiunea hârtiei ca fiind A3 ('Imprimare | Proprietă i'). Dacă
imprimanta A3 este definită drept imprimantă implicită în panoul de comandă al Windows, iar driver-ul
imprimantei are definit formatul A3 drept format standard, imprimarea se face în mod automat în A3.
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6.2.16 Mai multe clase într-un orar

Dacă o clasă este împăr ită în două păr i,  de exemplu într-o ramură de  tiin e ale naturii   i  o ramură de
limbi moderne, ale căror cursuri diferă numai pentru anumite materii, atunci s-ar putea să fie avantajos să
se listeze ambele clase în acela i orar.

Pentru a realiza aceasta, pentru acele clase ale căror orare trebuie imprimate împreună, trebuie introdus
numele clasei comune în câmpul de date de bază 'Clasă principală' de la 'Clase | Date de bază'.

Exemplul prezintă o clasă cu o ramură de  tiin e ale naturii (10a_nat)  i una de limbi moderne (10a_neu).
În lupa de ore este vizibil că elevii ramurii de  tiin e ale naturii (10a_nat) au fizică în ora a 3-a de luni, în
timp ce elevii ramurii de limbi moderne (10a_neu) au limba franceză. Drept clasă principală a fost
introdus 10a. În afi area de pe ecran sunt afi ate denumirile tuturor componentelor (10a + 10a_M +
10a_N).
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La imprimarea orarului clasei 10a, se imprimă toate informa iile referitoare la componentele sale în
acela i orar

Notă
Dacă se dore te dezactivarea func iei de imprimare a componentelor în acela i orar, pe pagina 'Aspect 2'
de la <Parametrii orarului> trebuie selectată op iunea 'Afi area separată a clasei principale'.

6.2.17 Orare în format HTML

Untis oferă posibilitatea scoaterii orarelor în format HTML, prin care ele pot fi  publicate în re eaua Intranet
a  colii sau pe Internet.

Generarea fi ierelor HTML diferă foarte pu in de imprimarea normală a orarelor. Trebuie procedat în felul
următor:

Se  activează  (cu  ajutorul  mouse-ului)  orarul  care  se  dore te  a  fi  memorat  în  format  HTML   i  se
deschide  dialogul  de  selec ie  a  imprimării  (prin  ac ionarea  butonului  <Imprimare>  sau
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<Previzualizare>).

Se  selectează,  la  fel  ca  pentru  imprimare,  elementele  dorite  ( i  care  trebuie  memorate  în  format
HTML)  i se definesc toate detaliile (ex. imprimarea legendei)  i paginarea.

Se ac ionează butonul <HTML>.

În dialogul care se deschide trebuie  indicat  dosarul  în  care  se  dore te  memorarea  fi ierelor  HTML,
după care se confirmă cu <Ok>.

La orice proces de generare de fi iere HTML se creează un fi ier index cu ajutorul căruia se poate
accesa oricare dintre fi ierele fiecărui orar individual. Fi ierul index con ine întotdeauna denumirea
formatului utilizat (ex. KLA_HTML).

Pont
Dacă se dore te ca fi ierul index să con ină numele lungi ale elementelor, trebuie activată op iunea 'Index
HTML cu nume lungi' de pe pagina 'Aspect 2' de la <Parametrii orarului>.
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În mod de planificare a suplinirilor (modulul de planificare a suplinirilor) se scot  orarele actualizate la
zi având în vedere suplinirile.
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7 Importul/exportul formatelor

Formatele create de utilizator sunt memorate, în principiu, în fi ierul de lucru curent. Pentru a dispune de
ele  i în alte fi iere, ele pot fi exportate  i importate.

Selecta i 'Fi ier | Import/Export | Untis | Formate/Grupe de ferestre/Bandă''.

În cadrul dialogului care s-a deschis, selecta i pagina 'Export de formate (gpf)'.
Întroduce i numele fi ierului care urmează a fi exportat în câmpul de nume (ex. 'nou.gpf').
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Se pot exporta atât datele referitoare la formatele de orar cât  i cele referitoare la formatele de date de
bază. Pentru a selecta anumite formate de orar pentru export, trebuie ac ionat butonul <Selec ie> de pe
rândul 'Formate de orare'.

În fereastra care apare, trebuie selectate acele formate de orare care trebuie exportate, după care se
confirmă cu <OK>.
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Datele privind formatul sunt salvate în fi ierul 'nou.gpf'. Acum, aceste formate (fără datele  colii) pot fi
puse la dispozi ia altor utilizatori Untis sau se pot importa în alte fi iere.

Importul formatelor dintr-un fi ier .gpf sau direct dintr-un fi ier .gpn, func ionează asemănător.

8 Utilizarea memoriei temporare

Orarele  pot  fi  exportate  în  alte  programe,  cum  ar  fi  de  exemplu  programele  de  prelucrare  a  textului,
folosind zona de memorare temporară (clipboard).

Pentru aceasta trebuie procedat în felul următor:

Selecta i orarul, care urmează a fi exportat (bara de titlu trebuie să devină albastră).

Copia i orarul în memoria temporară (folosind comanda de meniu 'Introducerea datelor | Copiere' sau
combina ia de taste CTRL+C ).

Muta i-vă  în  programul  dvs  de  prelucrare  a  textelor.  Selecta i  'Lipire  |  Lipire  con inut'  pentru  a
introduce orarul ca imagine.
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Cu CTRL+V se poate importa în plus  i legenda.
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