Hướng dẫn cách nhập và xuất dữ liệu phàn mềm TK05
1.
Sử dụng dấu “,” làm dấu phân cách giữa phần nguyên và phần thập
phân.
2.
Số chữ số thập phân sau dấu phẩy (hiện tại đang cố định là 2 chữ
số).
3.
Cài định dạng ngày/giờ : English US.
Vào
Addition
Setting
:
1.
Chọn Desimal Symbol: là dấu “.”
2.
Chọn Digit Symbol: là “,”
3.
Chọn Display Leading: là 0.7
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Sau
đó
ta

đăng

nhập:

1.
Chọn ĐVHC.
2.
Đặt tham số hệ thống. vào Hệ thống/Tham số HT
http://a.imageshack.us/img138/7622/k2mx.png
- Nhập liệu: dấu . - Hiển thị và in: dấu , - Số thập phân: 2. Sau đó ta:
1.
Chọn ĐVHC cần thực hiện.
2.
Chọn bảng cần nhập.
3.
Chọn “Nhập số liệu” để tiến hành nhập.
Có thể bỏ tick vào ô “Tấc cả các hàng” để ẩn các mục lớn cần nhập như: “Đất
trồng cây hàng năm, đất trồng lúa,...” Ta chỉ nhập Đất lúa nước, lúa nương, đất
trồng cỏ,.... các loại mục con.Đầu tiên là nhập cho Biểu 01 Đất NN.
Ta nhập vào 2 ô là Đất khu dân cư nông thôn (DT đất nơi đông dân) và ô
chứa loại đất đó.
VD: Đất lúa thì ô KDC NT và ô GDC, đất rừng SX thì nhập UBQ.

Biểu PNN cũng tương tự. Nhập các loại nào có.Riêng Biểu 03 – CSD thì ta ấn
Nhập SL xong ta kéo xuống chỗ đất CSD và nhập vào DT đất CSD có trong
năm kiểm kê.Lưu ý: Biểu số 01 khi ta nhập ko hiện các hàng khác thì sẽ thiếu
các loại đất. nên ta cần chọn tấc cả các hàng để nhập dc đầy đủ hơn.


Biểu số 5: Thì ta nhập bằng File Word cho nhanh.
Biểu 06: Ta chọn nhập số liệu. Tại ô « Năm…. » ta nhập DT năm ngói.

Còn các ô phía dưới cùng loại đất trồng lúa nước thì nhập DT giảm của loại đất
lúa nước đó sang đất nào …. Và bao nhiêu ha.
VD : đất DCS của năm 2012 là 1507.18 ha, chuyển sang LUA 6.4ha CCC 0.3
ha.
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Biểu 08 – Cơ cấu: Ta ko cần nhập nữa. chỉ cần kích vào biểu và ấn Tổng

hợp là dc.

Biểu 09 DT năm TK so với DT năm trước (05) và DT năm KK (07):
http://a.imageshack.us/img841/7126/9gpu.png
Tại ô đất trồng cỏ 05 ta nhập DT đất trồng cỏ năm 2012 còn ô đất trồng cỏ 07 ta
nhập
DT
đất
trồng
cỏ
năm 2010.
Sau khi nhập xong thì ta ấn vào từng biểu để ta kiểm tra SL đã đủ chưa, cái nào
chưa nhập, cái nào sai.Tại biểu 03 ta nhìn tổng DT tự nhiên, DT NN,
DT PNN và DT CSD xem có đúng chưa.Sau đó ta ấn Xuất ra Word để nó
chuyển ra .docDữ liệu xuất ra nằm tại C:\Program Files\TK05\reports.Chúc
các bạn thành công !

