Pretvornik telefonskih številk
navodila za uporabo

1. Pretvorba starih telefonskih številk v nove

·	V polje Stare številke vpišite telefonske številke, ki jih želite pretvoriti; vsako v svojo vrstico.
·	Kliknite gumb Pretvori stare v nove (uporabi tis.telekom.si) ali Pretvori stare v nove (uporabi pravila).
·	Prvi gumb za pretvorbo uporabi Telekomov strežnik tis.telekom.si. Pretvorjene številke so zato popolnoma natančne, pretvarjanje pa traja dokaj dolgo. Seveda potrebujete tudi dostop do interneta. 
·	Drugi gumb za pretvorbo uporabi pravila, ki skoraj v celoti pokrivajo vse spremembe. Pretvorba bo hitra, možne pa so občasne napake. Dostopa do interneta ne potrebujete. Več o pravilih lahko preberete na spletni strani http://17slon.com/telefon/pravila.shtml.
·	Pretvarjanje lahko kadarkoli prekinete s klikom gumba Prekini.
·	
·	2. Pretvorba novih telefonskih številk v stare
·	
·	V polje Nove številke vpišite telefonske številke, ki jih želite pretvoriti; vsako v svojo vrstico.
·	Kliknite gumb Pretvori nove v stare (uporabi pravila). Pretvorba bo hitra, možne pa so občasne napake. Dostopa do interneta ne potrebujete.
·	Pretvarjanje lahko kadarkoli prekinete s klikom gumba Prekini.

3. Samodejno pretvarjanje odložišča

S klikom gumba Samodejno pretvarjanje odložišča program postavite v samodejni režim delovanja. V tem načinu dvakrat na sekundo pogleda odložišče. Če na njem najde veljavno telefonsko številko, jo pretvori (z uporabo pravil) in pretvorjeno številko zapiše nazaj na odložišče. Če bo na odložišču našel več številk, ločenih v vrstice, bo pretvoril vse.
S ponovnim klikom gumba samodejni režim delovanja izklopite.

4. Oblika telefonskih številk

Pretvornik telefonskih številk sprejme številke, zapisane v raznih oblikah:
·	polna mednarodna oblika: +386 (61) 133 41 11 ali +386 611334111 ali +386611334111
·	okrajšana oblika brez kode države: (61) 133 41 11 ali 061/133 41 11 ali 061 133 41 11
·	samo telefonska številka: 133 41 11 - ta način deluje le, če nastavite privzeto omrežno skupino

V telefonski številki so lahko uporabljena tudi ločila: +386 (61) 133-41-11.

5. Rezultat

Pretvorjene telefonske številke program izpiše v obliki, ki ste jo nastavili v nastavitvah Oblika.  Izbirno polje Sprotni prikaz rezultatov določa čas prikaza rezultatov. Če je odkljukano (privzeta vrednost), se seznam s pretvorjenimi številkami osvežuje sproti. Če ni odkljukano, se seznam s pretvorjenimi številkami osveži šele, ko so pretvorjene vse številke (hitreje od privzete izbire).

Telefonske številke drugih držav in mobilne telefonske številke bodo ostale nespremenjene.

Pred številke, zapisane brez omrežne skupine, program doda privzeto omrežno skupino (če ste jo seveda nastavili).

Nerazpoznano številko program prepiše in pred njo zapiše zvezdico. (61) 876 543 se bo spremenila v *(61) 876 543. Izjema so številke, že pretvorjene v novo obliko, pred katere program ne bo dodal zvezdice, če označite polje "Novih številk ne označi kot napačne". Primer: številka (61) 4334111 se bo spremenila v *(61) 4334111, če polje "Novih številk ne označi kot napačne" ni označeno, siver pa v (1) 433 41 11.

Pretvorba iz novih številk v stare ni vedno enolična. Kadar najde program ustreznih pravil, bo izpisal vse možne pretvorbe. Številke bodo ločene s podpičji. Primer: rezultat pretvorbe (1) 230 30 65 v stare številke je (61) 2303065;303065. Seveda ena od teh številk ne obstaja, a program nima dovolj podatkov, da bi izločil napačno.

6. Nastavitve

Nastavite lahko:
·	Privzeto omrežno skupino, uporabljeno za pretvorbo stare -> nove.
·	Privzeto omrežno skupino, uporabljeno za pretvorbo nove -> stare.
·	Omejitve - program lahko pretvori številko in omrežno skupino, samo številko ali samo omrežno skupino. Uporabno za vse, ki se boste spreminjanja številk lotili v dveh korakih.
·	Obliko pretvorjenih številk.
·	Namestniški strežnik in geslo za prijavo nanj.

Vse nastavitve se ob zaključku dela shranijo in ob naslednjem zagonu obnovijo.


