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Esborrar fitxes

Per tal d’esborrar fitxes es pot fer servir l’opció de menú: Registre /
Eliminar o bé Veure / Selecció / Eliminar.

En les  tasques de personalització i depuració de les bases documentals és
força habitual necessitar eliminar enregistraments.

De vegades les coses no funcionen prou bé i surt un missatge que
l'enregistrament no es pot desindexar correctament i el programa s'acaba
"trencant" o, si més no,  donant problemes.

Per minimitzar aquest problema convé no eliminar per menú (amb les
opcions esmentades anteriorment) sinó marcar les fitxes amb una clau i
procedir després a recrear la base deixant fora les fitxes marcades.

1.- Canvieu a les fitxes el  contingut del camp SI per la paraula
ESBORRAR  i també substituiu el contingut del camp NR per zero
(NR=0).

Si cliqueu la icona  la fitxa queda modificada (camps SI i NR) per tal de
fer posteriorment una exportació selectiva (tots els enregistraments excepte
els marcats d'aquesta manera).

L'enregistrament queda de la següent manera:

2.- Un cop marcats d'aquesta manera un nombre considerable
d'enregistraments feu el següent:

a) Feu còpia de seguretat.

b) Seleccioneu tota la base (Icona )
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c) Exclogueu les fitxes o mini-fitxes etiquetades per esborrar
(¬ SI=ESBORRAR)

d) Exporteu la selecció resultant en format Natural d'Idealist.

e) Feu la Recreació de la base què es tracti. (tanqueu la base i feu
Registre/Crear tot seleccionant el mateix nom que té la base que esteu
recreant).

f) Importeu a la base nova el resultat de l'exportació anterior (ja sigui des
de memòria  o des d'un arxiu).

Amb aquest procediment tindreu una base de nova creació que conté totes
les fitxes de l'anterior excepte les que s'han etiquetat per esborrar, i  sense
haver d'eliminar fitxes (Registre/ Eliminar).


