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Convenții de notare
Acest ghid utilizează următoarele formatări de text și indicatoare:

Indicatoare

Semnificație
Indică o notă. Atrage atenția asupra
unor informații importante.
Indică o avertizare. Indică informații
esențiale pentru a nu dăuna funcționării
sistemului sau aplicației.
Indică o interzicere. Indică informații
de importanță majoră menite să atragă
atenția asupra unor acțiuni ce trebuie
evitate pentru a nu produce daune majore.
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1. Descriere generală
Modulul MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE facilitează imprimarea documentelor aferente analizei
de risc la securitatea fizică pentru un obiectiv, respectiv:




Raportul de evaluare și propuneri de tratare a riscului la securitatea fizică;
Grila de evaluare a nivelului de risc;
Anexele la raport:
o Grila de evaluare a valorii activelor relevante pentru securitatea fizică;
o Scala de frecvență;
o Schema de determinare a indicelui riscului de securitate fizică;
o Tabelul riscurilor de securitate fizică;

Modulul MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE permite:
 generarea documentelor;
 previzualizarea și corectarea conținutului (cu excepția grilelor de evaluare al căror format este
impus de lege iar pentru modificarea coerentă a parametrilor se folosește modulul Grila ERSF
din MATRISK);
6
 tipărirea acestora;
 salvarea automată a unei copii a documentului la tipărirea acestuia (opțional).
 formatarea automată a antetului (header-ului) și a subsolului (footer-ului) documentelor, cu
informații din analiză (nume beneficiar, număr de înregistrare al raportului, nume prestator),
număr pagină sau mesaje text configurabile.

Modulul MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE este destinat utilizării împreună cu aplicația
MATRISK versiunea v4.5 sau superioară.
Modulul MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE poate fi achiziționat fie împreună cu
pachetul MATRISK fie de către clienții care dețin deja o licență MATRISK validă.
Funcția standard MATRISK de generare a raportului de evaluare, a anexelor acestuia
și a grilei este disponibilă și împreună cu modulul MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE.
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2. Configurarea modulului MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE
Pentru configurarea MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE se accesează modulul Setări tipărire din
pagina Setări a MATRISK.
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Figura 1 Accesare modul configurare tipărire

Va fi afișată fereastra de configurare a modulului, care permite :




Configurarea formatului de tipărire a Anexei 2 – Registrul de riscuri;
Configurarea formatului antetului și a subsolului paginilor tipărite;
Configurarea salvării automate a documentelor tipărite.

Pentru salvarea informațiilor de configurare a tipăririi se va apăsa butonul Salvare din partea
dreapta – jos a apaginii.

www.matrisk.ro

Figura 2 Fereastra setare tipărire
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1.1 Configurarea formatului de tipărire a Anexei 2 – Registrul de riscuri
Această setare permite alegerea dimensiunii implicite de pagină pentru tipărirea Anexei 2 –
registrul de riscuri, dintre A4 sau A3, ambele cu orientare Peisaj(Landscape).
Aceasta este setarea care va fi folosită la deschiderea ferestrei de tipărire a Anexei 2 sau la
tipărirea rapidă a acesteia (a se vedea capitolul ”3 Imprimarea anexelor la raportul de evaluare”)
dar dimensiunea folosită propriu-zis la tipărire poate fi schimbată folosind fereastra pentru
setarea imprimantei sau din fereastra de tipărire.
La instalare, varianta implicită este A4.

1.2 Configurarea formatului antetului și al subsolului paginilor tipărite
Modulul MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE permite configurarea și utilizarea antetului (headerului) și a subsolului (footer-ului) la tipărirea documentelor.

Nu se inserează antet și subsol în paginile cu grilele de evaluare întrucât formatul
acestora este specificat legal și nu poate fi alterat.
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Atât antetul cât și subsolul paginii sunt împărțite în trei segmente de dimensiuni egale: stânga,
central și dreapta. Textele din interiorul acestor secțiuni sunt aliniate la stânga, centrat și
respectiv la dreapta. Dimensiunea maximă a textelor afișate este de 32 de caratere.
În interiorul acestor segmente, atât în antet, cât și în subsol pot fi afișate:




informații din analiză : denumirea obiectivului, numărul de înregistrare al raportului,
denumirea societății prestatoare;
numărul paginii;
unul din cele 6 mesaje text configurabile.

Selectarea informației care urmează a fi afișată și tipărită într-un segment din antetul sau din
subsolul paginii se face alegând una din opțiunile din fereastra de selecție asociată.
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Figura 3 Selecție afișare în antet / subsol

Dacă se folosește prima opțiune – spațiu gol – în segmentul respectiv nu va fi afișat nimic.
Același elect îl are și alegerea unuia din cele 6 texte configurabile fără să fi scris nimic în
câmpul asociat acestuia.
Configurația implicită propusă de MATRISK pentru structura antetului și a subsolului paginilor
este prezentată în figura următoare:
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Figura 4 Formatul implicit pentru antet și subsol

Se mai pot configura, de asemenea, culoare și fontul folosit pentru afișarea textelor în antet și
subsol. Implicit se folosește culoarea gri inchis și fontul Arial. Nu poate fi setată dimensiunea
fontului întrucât acest parametru este ales dinamic de către MATRISK astfel încât să se
încadreze pe diferitele formate utilizabile la tipărire.

1.3 Configurarea salvării automate a documentelor tipărite
Această setare permite activarea / dezactivarea funcției de salvare automată a documentelor
tipărite.

Figura 5 Configurarea salvării automate a documentelor tipărite

Dacă este bifată această opțiune, la tipărirea raportului, a anexei / anexelor sau a grilei /
grilelor de evaluare pe lângă tipărirea propriu-zisă se va salva automat o copie în format rtf a
documentului tipărit cu toate setările și modificările de conținut făcute înainte de tipărire.
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Această opțiune este utilă pentru situațiile în care după tipărirea documentului se constată că
mai sunt necesare mici corecții care sunt mai ușor de făcut deschizând copia salvată, nemaifiind
astfel necesară refacerea formatărilor pentru tipărire.
Documentele vor fi salvate în directorul selectat, într-un subdirector având numele obiectivului
căruia îi aparține documentul și purtând numele documentului salvat (”raport”, ”anexa 1”,
tabelul 2” etc).
În MATRISK, această opțiune este implicit dezactivată. Pentru activare, se va bifa căsuța
corespunzătoare și se va apăsa butonul Salvare.
Având o funcție auxiliară procesului de tipărire, documentele salvate automat prin
activarea acestei opțiuni nu sunt incluse în procesul de salvare / restaurare a bazei
de date MATRISK. Dacă se dorește efectuarea unei copii de siguranță (back-up) ale
acestor documente, se poate face folosind utilitarele MS Windows uzuale. De
asemenea, ștergerea acestor documente când nu mai sunt necesare se va face
manual. Dacă se dorește asocierea și gestionarea acestora împreuna cu raportul
/analiza pentru care au fost create, se poate folosi funcția ”Documente asociate...”
disponibilă în versiunea MATRISK standard.
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3. Utilizarea modulului MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE
Pentru utilizarea facilităților modulului MATRISK TIPĂRIRE RAPOARTE, se deschide fereastra
module analiză și se accesează modulul Raport
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Figura 6 Matrisk - Module analiză

Din aceasta fereastră se deschide fereasta Colecție rapoarte analiză aferentă obiectivului
selectat:

Figura 7 Fereastra Colecție rapoarte analiză
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Dacă, în versiunea standard a aplicației MATRISK, pentru generarea documentelor aferente
unei analize se face click stânga pe butonul aferent documentului care urmează a fi generat,
pentru accesarea componentelor modulului MATRISK IMPRIMARE se face cu click dreapta pe
butoanele respective; va fi afișat un meniu flotant care permite selecția funcției dorite.

1.4 Tipărirea raportului de evaluare folosind modulul MATRISK IMPRIMARE
Cu click dreapta de mouse se apelează fereastra de imprimare pentru Raportul de evaluare și
apare iconița Tipărire raport de evaluare:
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Figura 8 Apelare fereastră de imprimare Raport de evaluare

La apelarea iconiței Tipărire raport de evaluare va fi generat conținutul raportului de
evaluare, va fi afișată fereastra de verificare a completitudinii raportului iar apoi va fi afișat
raportul într-o fereastra care permite verificarea conținutului și, dacă e necesar, se pot face
ajustări atât ale conținutului cât și ale formei raportului:
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Figura 9 Fereastra tipărire raport de evaluare

În partea superioară a ferestrei sunt disponibile butoane care permit diverse funcții de editare,
configurarea imprimantei și afișarea ferestrei de previzualizare și tipărire a raportului.
14

Acest set de butoane permit formatarea textului selectat:
-

Bold, Italic sau Underline (subliniat)
Alinire la stânga, central, dreapta sau justify (distribuit pe toată lățimea paginii)
Afișare și formatare bullet list și spațiere rânduri text
Culoarea textului
Font și dimensiune

În această secțiune este afișat tipul de font folosit
în locația curentă a cursorului.
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Acest buton permite afișarea unei ferestre de căutare în text.

Aceste buton permit afișarea unei ferestre pentru setarea parametrilor
imprimantei:

Figura 10 Exemplu de fereastra pentru setarea imprimantei

Formatul ferestrei de setare a imprimantei este dependent de tipul de imprimantă
și de driverele folosite pentru aceasta.
Implicit, raportul de evaluare este tipărit pe format A4 / Portret. Această setare
poate fi schimbată folosind fereastra pentru setarea imprimantei.

Acest buton ermite deschiderea ferestrei de previzualizare și tipărire a
raportului, detaliată în paragraful următor.

1.5 Fereastra de previzualizare și tipărire a raportului
Această fereastră permite previzualizarea raportului și tipărirea acestuia, însă nu permite
modificarea conținutului.
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Figura 11 Fereastra de previzualizare și tipărire

Conținutul raportului este afișat în zona centrală a ferestrei. În partea superioară sunt afișate
butoanele care permit configurarea modului de afișare și inițierea tipăririi:

: Navigarea între paginile raportului

: Selecție zoom
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: Selecție afișare pagini multiple sau o singură pagină

: Închiderea ferestrei

: Tipărirea raportului

La click pe opțiunea Print se va deschide fereastra de tipărire asociată imprimantei configurate
pe calculatorul pe care rulează aplicația MATRISK. Din această fereastră se poate configura
numărul de exemplare tipărite, formatul paginii etc.
17

După validarea comenzii de tipărire (în mod uzual prin apăsarea butonului OK din fereastra de tipărire),
raportul va fi tipărit, conform cu parametrii de imprimare configurați.

Figura 12 Exemplu fereastră de tipărire

Formatul ferestrei de tipărire este dependent de tipul de imprimantă și de driverele
folosite pentru aceasta.
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Implicit, raportul de evaluare este tipărit pe format A4 / Portret. Această setare
poate fi schimbată folosind fereastra pentru setarea imprimantei sau din fereastra
de tipărire.

1.5.1 Tipărirea rapidă a raportului de evaluare
Dacă se alege această opțiune, raportul este trimis direct la tipărire, sărind peste etapa de
verificare și previzualizare.
Pentru tipărire sa vor folosi opțiunile MATRISK implicite (format A4 Portret) peste setările de
imprimantă curente ale sistemului de operare.

2 Tipărirea grilei de evaluare
Din fereastra Colecție rapoarte analiză aferenta obiectivului selectat cu click dreapta de
mouse se apeleaza fereastra de imprimare a grilei.
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Figura 9 Apelarea fereastrei pentru imprimarea grilei

Dacă se alege opțiunea Tipărire grilă ERSF... din meniul flotant va fi afișată fereastra pentru
tipărirea grilei de evaluare.
Dacă raportul are mai multe grile asociate, în meniu vor fi diponibile opțiuni
distincte pentru fiecare grilă în parte.
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Figura 130 Fereastra imprimare grilă

În acesată fereastră este afișată grila de evaluare a nivelului de risc la securitatea fizică pentru
obiectivul selectat. Întrucât formatul este impus prin lege iar parametrii grilei sunt stabiliți
prin utilitarul MATRISK corespunzător, funțiile de editare sunt inhibate în această fereastră.
Sunt disponibile funcțiile de setare a imprimantei

( asemanătoare celei descrise în

capitolul anterior) și, desigur, funcția de previzualizare și tipărire a grilei
jos.

detaliată mai

Implicit, grila de evaluare este tipărită pe format A4 / Peisaj(Landscape). Această
setare poate fi schimbată folosind fereastra pentru setarea imprimantei sau din
fereastra de tipărire.

2.1 Previzualizarea și tipărirea grilei de evaluare
La apelarea butonului Previzualizare imprimare
vizualiza grila de evaluare care urmează a fi tipărită.

se deschide o fereastră unde se poate
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Figura 14 Fereastra Previzualizare imprimare grilă de evaluare

Conținutul grilei este afișat în zona centrală a ferestrei. În partea superioară sunt afișate
butoanele care permit configurarea modului de afișare și inițierea tipăririi; funcțiile acestora
sunt similare cu cele descrise în capitolul ” 1.5 Fereastra de previzualizare și tipărire a raportului”.
Pentru tipărirea grilei se va face click pe butonul Print și se va deschide fereastra de tipărire
asociată imprimantei configurate pe calculatorul pe care rulează aplicația MATRISK. Din
această fereastră se poate configura numărul de exemplare tipărite, formatul paginii etc.

2.1.1 Tipărirea rapidă a grilei de evaluare
Dacă se alege această opțiune, grila/grilele este/sunt trimis/e direct la tipărire, sărind peste
etapa de previzualizare.
Pentru tipărire sa vor folosi opțiunile MATRISK implicite (format A4 Peisaj) peste setările de
imprimantă curente ale sistemului de operare.
Dacă raportul are mai multe grile asociate, alegând opțiunea de tipărire rapidă vor
fi tipărite automat toate aceste grile.
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3 Imprimarea anexelor la raportul de evaluare
MATRISK permite generarea automată a anexelor la raportul de evaluare:







Anexa 1
Anexa 2
Tabelul 1
Tabelul 2
Tabelul 3
Diagrama plauzibilitate – consecințe cu distribuția riscurilor curente și reziduale

In versiunea standard a aplicației MATRISK, anexele sunt generate automat într-un fișier format
MS Excel, din care pot fi verificate, modificate (dacă este necesar...) și tipărite. Utilizând
modulul MATRISK IMPRIMARE, anexele pot fi tipărite direct, fără a mai fi necesară salvarea
acestora într-un fișier intermediar.
Pentru tipărirea anexelor cu modulul MATRISK IMPRIMARE se va accesa aceiași fereastră
”Colecție rapoarte analiza...” ca în versiunea standard, însă se va face click dreapta pe
butonul Anexe. Va fi afișat un meniu care permite selectarea anexei care urmează a fi tipărită:

Figura 15 Tipărirea anexelor la raport
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Funcția standard MATRISK de generare a raportului de evaluare, a anexelor acestuia
și a grilei este disponibilă și împreună cu modulul MATRISK IMPRIMARE.
Modulul pentru tipărirea anexelor la raportul de evaluare dispune de aceleși facilitati ca și cel
pentru tipărirea raportului, adică dispun pe bara de butoane cu ajutorul cărora se pot efectua
modificări de conținut sau de aspect, respectiv de buton pentru previzualizare și tipărire.
Implicit, anexele sunt tipărite pe format A4 / Peisaj(Landscape), cu excepția Anexei
2 – Tabelul riscurilor care va fi tipărită pe format A3 sau A4 Peisaj(Landscape) în
funcție de configurarea modulului MATRISK IMPRIMARE și a reprezentării Diagramei
plauzibilitate – consecințe, care este tipărită pe format A4 / Portret. Setările de
pagină pot fi schimbate folosind fereastra pentru setarea imprimantei sau din
fereastra de tipărire.
În figurile următoare sunt prezentate exemple de tipărire a anexelor la raportul de evaluare:
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Figura 16 Fereastra tipărire Anexa 1
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Figura 17 Fereastra previzualizare și tipărire Anexa 1
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Figura 18 Fereastra tipărire Anexa 2
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Figura 19 Fereastra previzualizare și tipărire Anexa 2
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Figura 20 Fereastra tipărire Tabelul 1
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Figura 21 Fereastra previzualizare și tipărire Tabelul 1
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Figura 22 Fereastra tipărire Tabelul 2
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Figura 23 Fereastra previzualizare și tipărire Tabelul 2
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Figura 24 Fereastra tipărire Tabelul 3
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Figura 25 Fereastra previzualizare și tipărire Tabelul 3
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Figura 26 Fereastra tipărire diagrama riscurilor
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Figura 27 Fereastra previzualizare și tipărire diagrama riscurilor

3.1.1 Tipărirea rapidă a anexelor
Dacă se alege această opțiune, toate anexele raportului sunt trimise direct la tipărire, sărind
peste etapele de verificare și de previzualizare.
Pentru tipărire sa vor folosi opțiunile MATRISK implicite ale anexelor (tipul de hărtie – A4 sau
A3 și așezarea Portret/Peisaj a paginii), aplicate peste setările de imprimantă curente ale
sistemului de operare (de exemplu imprimanta folosită la tipărire, setări de culoare și calitate
a tipăririi etc).
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Suport tehnic
Dacă în urma parcurgerii specificaţiilor şi sugestiilor cuprinse în cadrul acestui ghid nu
reuşiţi să rezolvaţi problema apărută în utilizarea aplicației MATRISK, aveţi la dispoziţie
următoarele variante:



Telefon suport tehnic: +40 21.252.76.65



E-mail: matrisk@onestsolutions.ro
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