Norėtumėte greitai ir lengvai paruošti savo DXCC pasiekimus LOTW lentelei?
Kad jie būtų pateikti taip, kaip matosi LY2BAW pasiekimai lentelėje?
Patikėkite – tai iš tiesų labai lengva, užims vos vieną minutę!
Tereikia tiksliai ir tvarkingai (svarbu!) atlikti vos kelis čia aprašytus A ir B žingsnius ir Jūsų DXCC pasiekimai
bus paruošti.
Sekmės!
A. Pirmas failas - LOTW rezultatų lentelė, jai paruošti reikia vos keliolikos sekundžių.
1. “Word” programoje atidarote naują dokumentą, parenkate jo formą “Landscape” (su pelyte einate
“Page Layout”, “Orientation”, pasirenkate “Landscape”).
2. Savo LOTW paskyroje, matomoje visame savo kompiuterio ekrane, atidarote puslapį su savo DXCC
pasiekimų lentele (prisijungiate prie LOTW, einate “Awards”, spaudžiate “Select DXCC Award
Account”). Pamatę ekrane lentelę “Account Status” kompiuterio klaviatūroje paspaudžiate mygtuką
“Print Scrn”.
3. Nueinate į prieš tai atidarytą Word dokumentą ir paspaudę pelytės dešinį mygtuką, pasirenkate

“Paste”.
4. Gautą dokumentą su spalvotu lentelės vaizdu išsaugojate PDF formatu* (einate “File”, “Save As”,
“Save as Type” pasirenkame PDF), išsaugome dokumentą LY2xxx_ LOTW.pdf.
5. Jei Jūsų Word programa nedaro PDF failų, išsaugote dokumentą Jums patogiame Word formate –
jis taip pat puikiai tinka.
B. Antras failas - su visomis Jūsų kiekviename diapazone QSL patvirtintomis šalimis pilname DXCC sąraše.
Ir šis failas darosi labai paprastai, Jums prireiks vos minutės!
1. Savo kompiuteryje „Excel“ programoje** programoje atsidarote naują dokumentą, pasirenkate jo
formą „Landscape“ (su pelyte einate “Page Layout”, “Orientation”, pasirenkate “Landscape”).
2. Ankstesniame LOTW puslapyje, matydami tą pačią “Account Status” lentelę kaip ir anksčiau,
paspaudžiate žodį “Challenge”, pasirodo spalvota lentelė su Jūsų QSL per diapazonus. Pažymime
virš jos esantį tašką “All entities” ir spaudžiame mygtuką “Select DXCC Award to View”.
Atsidariusioje spalvotoje lentelėje su pelyte nueinate į pačią apačią, į DEŠINĮ APATINĮ KAMPĄ ir,
laikydami nuspaustą pelytės kairįjį mygtuką, traukdami pelytės kursorių iki pat KAIRIOJO
VIRŠUTINIO lentelės KAMPO, pilnai pasižymite visą spalvotą LOTW lentelės turinį.
3. Paspaudžiate pelytės dešinį mygtuką ir pasirenkate “Copy”.
4. Excel programoje nueinate į anksčiau atidarytą dokumentą ir, atsistoję su pelytės kursoriumi
VIRŠUTINIAME KAIRIAME KAMPE (Excel langelis A1), paspaudžiate pelytės dešinį mygtuką ir
pasirenkate “Paste”.
5. Excel dokumente atsiranda spalvotas LOTW lentelės vaizdas, labai panašus į LOTW puslapyje jau
matytą lentelės vaizdą, tik siauresni stulpeliai. Patogumo vardan praplatinate, maždaug dvigubai
ar šiek tiek daugiau, (tik kad dokumento dešinys šonas neišeitų iš lapo ribų!) 1-jo stulpelio
(stulpelis su šalių pavadinimais) plotį ir išsaugote (einate “File”, “Save As”, “Save as Type”,
pasirenkate PDF) dokumentą LY2xxx_DXCC.pdf. faile.
V i s k a s! Abu savo PDF failus (pav. A.pdf ir B.pdf) atsiunčiate LY2BAW adresu.
Pastabos.
* Jei Jūsų kompiuteryje Word programa negali padaryti PDF failo – siųskite wordinį DOC ar DOCX
failą.
** Jei Jūsų kompiuteryje nėra Excel programos - viską kelkite, lygiai kaip ir pirmuojo failo atveju, į
Word programą ir siųskite wordinį DOC ar DOCX failą.
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