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Este guia contém instruções para a instalação do NADABAS. Veja os documentos
seguintes para mais informação sobre o sistema.
•

O Guia de usuários cobre as funções que são para todos os usuários do sistema.

•

O Guia de administradores contém informação sobre a administração corrente do
sistema.

•

O Guia de desenvolvimento contém a informação necessaária para criar e
modificar um sistema actual: o desenho dos ficheiros de Excel, a base de dados e
as ligações entre eles.
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Instalação e activação
Para usar o sistema, o Excel Add-In tem que ser instalado e activado. O Add-In está
contido num ficheiro de Excel que se chama Nadabas. Nos computadores do INE, o
endereço é o seguinte: V:\Nadabas\Nadabas.xls
•

Abrir o ficheiro e capacitar os macros se necessário
(enable macros).

•

Salvar como (Save As) Excel Add-In. O Excel
seleccionará a pasta automaticamente onde os AddIns estão armazenados.

•

Para activar: Tools, Add-in, Nadabas – como
ilustrado à direita.

•

Para desactivar: Desmarcar Nadabas
Figura 1

Selecção da base de dados
Quando instalar NADABAS pela primeira vez, será levado a seleccionar a base de
dados (Select database). Escolher V:\CN 2003\CN2003.mdb. Veja abaixo.

Figura 2

4

Iniciar NADABAS
Pode iniciar o NADABAS
abrindo o ficheiro StartSheet.xls.
Observe o menu NADABAS, à
dreita, acima.
Quando abrir qualquer ficheiro
que faça parte do sistema, o
NADABAS e tanbém aberta

Figura 3

Actualização da versão
De vez em quando uma nova versão do NADABAS pode ser lançada corrigindo erros
ou adicionando novas funções.
•

Abra Excel, seleccione Tools, Add-Ins no menu de Excel e desmarque Nadabas.

•

Abra Nadabas.xls and Save As Nadabas.xla como descrito acima.

•

De novo, seleccione Tools, Add-Ins no menu de Excel e clique Nadabas. Clique
About no menu do NADABAS para verificar que a versão nova seja instalada.

5

