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Instrukcja konfiguracji InsERT GT Smart Documents (v1.00) 
 

 
InsERT, grudzie� 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 

 

 

Edycja szablonów 
U�ytkownik mo�e dokona� edycji pól w istniej�cych szablonach. Nale�y jednak pami�ta�, �e 

zmiany nie mog� naruszy� struktury zmienianego dokumentu powi�zanej z danym szablonem 

(poprawno�� dokumentu okre�la XSD Schema). W tym celu nale�y z menu okna zada� 

wybra� panel Struktura XML oraz zaznaczy� znacznik Poka� tagi XML w dokumencie. 

 

 
 

Automatyzacja logowania 

U�ytkownik mo�e wpłyn�� na sposób logowania, posługuj�c si� plikiem konfiguracyjnym 

XML, który opisany jest poni�ej. Dzi�ki temu mechanizmowi mo�liwa jest automatyzacja 

procesu logowania do systemu InsERT GT, jak równie� zwi�kszona wygoda korzystania z 

szablonów Smart Documents. 

 

Plik konfiguracyjny tworzony jest w czasie instalacji dodatku InsERT GT Smart 

Documents. Domy�lna �cie�ka do pliku konfiguracyjnego (SmartDoc.xml) to: C:\Program 

Files\InsERT\InsERT GT\SmartDocs\. Plik ten jest w formacie XML i mo�e by� edytowany 

za pomoc� dowolnego edytora plików tekstowych (np. Notepad). 

 

Zwracamy uwag�, na podobie�stwo sekcji <startup> do plików konfiguracyjnych systemu 

InsERT GT. Zach�camy równie� do eksperymentowania z programem GTParams, który jest 

dost�pny dla partnerów firmy InsERT. 
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Przykładowy plik konfiguracyjny smartdoc.xml: 

 

<?xml version="1.0" encoding="windows-1250" ?> 
<cfg> 

<startup> 
  <sql_server>(LOCAL)\InsERT GT</sql_server> 
  <auth_mode>MIXED</auth_mode> 
  <sql_login encrypted='0'>sa</sql_login> 
  <database/> 
  <login encrypted='0' /> 

</startup> 
 
<errorlog>C:\SmartDocErrorLog.xml</errorlog> 
 
<smartletter> 

  <errorlog>C:\SmartDocErrorLog.xml</errorlog> 
</smartletter> 
 
<smartestimate> 

  <errorlog>C:\SmartDocErrorLog.xml</errorlog> 
</smartestimate> 
 
<smartoffer> 

  <errorlog>C:\SmartDocErrorLog.xml</errorlog> 
</smartoffer> 

</cfg> 
 

Sekcja <startup> jest dokładnie opisana w instrukcji instalacji systemu InsERT GT i 

odpowiada za logowanie do systemu InsERT GT. 

 

Wszystkie elementy <errorlog> s� opcjonalne, pozwalaj� one na �ledzenie działania 

szablonów InsERT GT Smart Documents w razie wyst�pienia problemów.  

 

Element <errorlog> w sekcji głównej <cfg> wskazuje plik, gdzie zapisywane s� wyj�tki 

zgłaszane przez wspólne komponenty wszystkich szablonów. 

 

Ka�dy szablon w InsERT GT Smart Documents pozwala na wyszczególnienie pliku, gdzie 

b�d� zapisane wyj�tki specyficzne dla tego szablonu – �cie�ka do tego pliku jest okre�lona 

w elemencie <errorlog> przypisanej do odpowiedniego szablonu. 

 

Edycja zawarto�ci listów 
Zaawansowan� czynno�ci� jest równie� przygotowanie zawarto�ci listów, które b�dzie mo�na 

wykorzysta� w szablonie List. Zawarto�� listu zapisuje si� w formacie DDF, którego opis 

znajduje si� poni�ej: 

 

Pliki DDF s� standardowymi plikami XML o okre�lonej strukturze. Kodowanie powinno by� 

ustawione na UTF-8. Poni�ej znajduje si� opis struktury pliku. 
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<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> 
<root> 
 <title>Tytuł</title> 
 <description>Opis</description> 
 <content>Tre�� fragmentu dokumentu</content> 
</root> 
 

Mo�e wyst�pi� tylko jeden element główny root. Musi on zawiera� trzy elementy: 

• title – tytuł fragmentu dokumentu, który b�dzie wy�wietlany w panelu „Akcje 

dokumentu” podczas korzystania z szablonu InsERT GT – Szablon listu 

• description – krótki opis tre�ci pozwalaj�cy na zorientowanie si� u�ytkownika w 

przeznaczeniu danego fragmentu listu 

• content – tre�� dokumentu jaka zostanie wstawiona do edytowanego listu, je�li 

u�ytkownik wybierze ten fragment. 

Ka�dy z ww. elementów mo�e wyst�pi� tylko jeden raz. 

 

Pliki DDF znajduj� si� w podfolderze widocznym w folderze [katalog u�ytkownika] \ 

Ustawienia lokalne \ Dane aplikacji \ Microsoft \ Schemas \ SmartLetter, czyli na przykład:  
C:\Documents and Settings\Agnieszka\Ustawienia lokalne\Dane aplikacji\Microsoft\Schemas\SmartLetter\ 

W tym folderze nale�y odnale�� podfolder z plikami DDF. S� to pliki w formacie XML, ale z 

rozszerzeniem DDF. Mo�na je edytowa� ka�dym edytorem tekstów obsługuj�cym kodowanie 

UTF-8, np. Notepad. 

 

Koniec. 


