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TCQ2000 3.5. General 
Exportar i importar plantilles de llistats modifica ts   

Les versions estàndard i professional de TCQ2000 permeten a l'usuari modificar els llistats 
existents, creant-ne de nous. 

Aquests llistats modificats es guarden a l'arxiu pusuari.clp, que està a la carpeta on s'hagi instal·lat 
el programa (que en una instal·lació amb les opciones habituals és C:\Archivos de 
Programa\ITeC\TCQ). 

Aquest arxiu no s'esborra al desinstal·lar el programa, ni tampoc es modifica al instal·lar una versió 
més nova. 

Tot i això, el programa té una utilitat que permet importar i exportar llistats en concret de l'arxiu 
pusuari.clp, per fer còpies de seguretat, per copiar-los a un altre ordinador, etc. 

Exportar  

Per exportar un llistat seguiu aquets passos: 

Entreu al TCQ2000. Si ja el teníeu obert tanqueu totes les Obres que tinguéssiu obertes. 
 
 
Accediu al menú General , a l'opció Gestió plantilles de llistats. 
 

 
 

Accedireu a aquesta pantalla. 
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Busqueu el llistat a exportar i seleccioneu-lo. 
 

 

Premeu el botó . El programa us donarà opció de guardar un arxiu que contindrà el llistat i 
també de canviar-li la descripció.  
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Importar  

Per importar un llistat seguiu aquests passos:  

Entreu al TCQ2000. Si ja el teníeu obert tanqueu totes les Obres que tinguéssiu obertes. 
 
 
Accediu al menú General , a l'opció Gestió plantilles de llistats. 
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Accedireu a aquesta pantalla. 
 

 

Premeu el botó . El programa us donarà opció d'anar a buscar l'arxiu del llistat. 
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Heu de marcar el llistat i prémer el botó Importar . El programa us donarà opció de canviar-li la 
descripció. En prémer Acceptar  es completará la importació. 
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Borrar i crear còpies  

Des de aquesta pantalla també es pot esborrar un llistat amb el botó . 

I també es pot crear una còpia amb el botó . En aquest cas se li ha d'indicar una descripció  

diferente, perquè no poden haver dos llistats amb el mateix nom. 

 

 


