
Form
Tasar›mc›s›

Programc› olmad›¤›n›z halde Campus’e yeni

formlar veya tablolar eklemek istiyorsan›z,

Campus size son derece pratik ve esnek bir

olanak sunuyor.

Form tasar›m›n›n avantajlar›

Campus’un kifli kart› size çok detayl› geliyor daha basit bir kifli kart›
formu tasarlamak m› istiyorsunuz? Büyük bir kütüphaneniz var
burada bulunan kitaplar için bir veri taban› m› oluflturmak
istiyorsunuz?  Bütün bunlar› form tasar›mc›s›n› kullanarak dakikalar
içinde Campus’un bir parças› haline getirebilirsiniz.

• ‹stenirse masa üstü uygulamas› istenirse web uygulamas› olarak
çal›flabilir.

• Gerekirse cep telefonlar› için daha küçük bir kifli kart›, tablet 
bilgisayarlar için orta boy bir kifli kart›, çok büyük ekranlar için 
azan kifli kart› haz›rlayabilir ve ayn› anda kulland›rabilirsiniz.

• Bütün haz›rlad›¤›n›z formlar Campus menüsüne orijinal Campus
parçalar› olarak eklenecektir.

• Kifli kart›n›n sahip oldu¤u bütün ifllevlere ek bir ifllem yapmadan
sizin kifli kart›n›z da sahip olacakt›r. Kartlar aras›nda ileri geri 
dolaflacak, vb.

• Kifli kart› üzerinde yetkilendirme aynen standart kifli kart›nda 
oldu¤u gibi olacakt›r. Cep telefonu boyundaki kifli kart› için 
Ahmet’e, di¤er boyutlar için Mehmet’e hak tan›mlayabilirsiniz.

• Sizin kifli kartlar›n›z da aynen standard›n sahip oldu¤u tarihçe 
üretme özelliklerine sahip olacakt›r.

• Formu haz›rlarken Campus size yard›m ederek seçmifl oldu¤unuz
alanlar için bir ön yerlefltirme yapacakt›r. Siz arzunuza göre 
kayd›rmalar› ve hizalamalar›, renk, punto ve yaz› karakteri gibi 
ayarlamalar› yapabilirsiniz.

• Eklemifl oldu¤unuz bir sahan›n bofl geçilip geçilemeyece¤ini 
tan›mlayabilir, girilebilecek azami hane say›s›n› k›s›tlayabilir veya
salt okunabilir alanlar› belirleyebilirsiniz.

• Tarih alanlar›na girilebilecek en büyük ve en küçük tarihleri 
belirleyebilirisiniz.

• Formunuzun arka plan›n›, bafll›¤›n›, ebatlar›n›, vb. birçok özelli¤ini
de¤ifltirebilirsiniz.

• Kifli kart›ndaki akraba, tahsil, vb. alt sayfalarda oldu¤u gibi alt 
sayfalar ekleyebilirsiniz.

• Kifli resminde oldu¤u gibi içeri¤i bir resim olan alanlar 
ekleyebilirsiniz.

• Eklemifl oldu¤unuz tablolar, Campus’ün standart yap›s›nda ve 
ayn› özelliklere sahip olacakt›r.

• Tabloya; metin, tam say›, ondal›kl› say›, tarih, çentik, para, resim
tipi sahalar ekleyip, bunlar›n özelliklerini belirleyebilirsiniz.

• Tablonun anahtar sahas›n› belirleyip, bu anahtara otomatik bir 
numaratör atayabilirsiniz.

• Yukar›daki kitap örne¤i için kitab›n yazar›n› bir kifli kart› ile 
iliflkilendirebilirsiniz.

• Yine yaz›ld›¤› dili, dil için yap›lm›fl Campus tan›mlamas› ile 
iliflkilendirebilirsiniz.

• Bu tabloyu kullanarak yukar›da kifli kart› için verilen ifllemlerin 
tümünü gerçeklefltirebilirsiniz.

Sonuç olarak Campus’ten ay›rt edilemeyecek ilaveleri kendi
kulland›¤›n›z programla yapabilirsiniz. Üstelik Campus’te
güncellemeler yap›ld›¤›nda sizin tablo ve formlar›n›z aynen çal›flmaya
devam edecektir.

Tablo tasar›m›n›n özellikleri
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