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Menu de Edição ScriptPro 

 

Item do Menu  Comando Ação 
Arquivo -- Menu de arquivos. 

Novo -- Limpar a Tela principal e exibir o cursor na parte superior 
esquerda para começar um novo script/lista de pastas.  

Abrir... -- Abrir uma pasta existente. 
Importante:  O comando abrirá qualquer tipo de pasta.  
Qualquer pasta com uma extensão DLG deverá ser 
modificado apenas com a janela de dialogo de Edição. As 
pastas .DLG abertas no Editor ScriptPro contêm códigos de 
programação irreconhecíveis para a maioria dos usuários; 
por isso, NUNCA deverão ser modificados no Editor 
ScriptPro. 

Salvar <Ctrl+S> Salvar a pasta ou arquivo. 
Salvar como... -- Salvar a pasta com um nome diferente. 
Imprimir... <Ctrl+P> Imprimir a pasta. 
Visualizar Impressão... -- Mudar as opções da impressora(as). 
Enviar Correio  
(v3.1 and higher) 

<Ctrl+M> (v3.1/4.0) Envia um e-mail. 

Sair <Alt+F4> Sair do Editor ScriptPro. 
1-4 <filename> -- Abre um arquivo previamente acessado, à partir de uma lista 

dos últimos 4 arquivos acessados recentemente. 
Editar -- Editar o menu. 

Desfazer/ Limpar <Ctrl+Z> Desfazer a última edição. 
Recortar <Ctrl+X> Enviar a parte selecionada ao clipboard. 
Copiar <Ctrl+C> Copiar a parte selecionada para o clipboard. 
Colar <Ctrl+V> Colar o clipboard para o documento. 
Apagar <Del> Apagar o texto selecionado. 
Alinhar <Ctrl+A> Alinhar para a esquerda à partir da posição do cursor. 

Buscar -- Menu Buscar. 
Achar... <Ctrl+F> Achar texto procurado. 
ReSubstituir... <Ctrl+R> Buscar e substituir o texto procurado. 
Achar próximo <F3> Buscar próxima ocorrência no texto procurado. 
Vá a... <Ctrl+G> Vá ao número de linha especificado. 

Dialog Box -- Menu do Dialog Box  
Novo -- Começar um novo Dialog Box. 
Abrir... -- Abrir um Dialog Box existente. 
Transferir... -- Criar um Dialog Box statement em script e mover as 

variáveis para a seção VARIABLES do script. 
Lista... -- Lista de Dialog Boxes no script (para abrir). 

Compilar -- Menu Compilar. 
Iniciar Compilador <Ctrl+K> (v3.1/4.0) Compila os script. 
Ver Erros <Ctrl+E> Exibir os erros a partir do último script. 

 Compilador Bulk  (v4.0)  Permitir a compilação de scripts a partir de qualquer fonte. 
Listas -- Menu de Listas. 

Comandos... -- Lista de comandos script. 
Tela... -- Lista de comandos da tela. 
Variavéis... -- Lista de variavéis ativas no script. 
Inserir 
Máscara... 

-- Inserir num Script inicial,o Nome do Script, Descrição, Autor, 
e Data no cabeçalho. 

Utilidadess -- Menu de Utilidades. 
Buscar Pasta... -- Buscar pasta utilidade. 
Produção... -- Copiar script compilado para a área de produção. 
Barra de Ferramentas -- Quando selecionado, cria uma barra de ferramentas 

flutuante. Ao desativar, a barra de ferramentas flutuante 
desaparece. 

Convertir Script  (v3.1 and 
higher)  -or- 
Convertir LAN 2.0 Script (v3.0) 

-- Converter qualquer versão de script para uma versão 
superior do Worldspan for Windows. 

 


