
Коротка інструкція з конвертування вихідних таблиць у форматі XLS у документи 
формату RTF для формування зведеного документу з обгрунтування викидів у 

випадку проблем з конвертуванням таблиць у Нормі 6. 
 
 
Загальний рекомендований порядок формування звітності з обгрунтування викидів у         
Нормы 6 наступний. 

1. Попередньо сформувати усі таблиці у форматі MS Excel, не формуючи          
зведений документ (обгрунтування). 

2. Упевнитись, що перемикач режиму роботи встановлено у “Excel + RTF”. 
3. Позначити лише пункт “Обгрунування викидів” та натиснути “Сформувати”.        

Програма запитає, чи конвертувати таблиці. При першому старті формування         
відповідати слід “Так”. Норма 6 почне процес конвертації документів. У випадку           
відсутності помилок слід перейти до конвертації малюнків та продовжити до          
отримання зведеного документу-обгрунтування 

4. У випадку, якщо помилки на етапі конвертування таблиць стаються нечасто,          
рекомендується спершу спробувати вирішити проблему за допомогою Норми 6.         
Для цього після повідомлення про помилки на етапі конвертації таблиць слід           
відмовитись від продовження формування документу. Натомість слід виявити та         
закрити усі запущені процеси WINWORD.EXE та EXCEL.EXE, і знову почати          
формування обгрунтування. При цьому, на питання, чи конвертувати таблиці,         
вже слід відповідати “Ні” (тобто, конвертувати лише НЕсконвертовані таблиці).         
Норма 6 намагатиметься сконвертувати лише ті таблиці, які не вдалося через           
помилку конвертувати попереднього разу. У випадку появи через деякий час          
нових помилок на етапі конвертації, слід повторити п.4 ще раз, і так - до              
відсутності несконвертованих файлів. 

5. Якщо ж помилки на етапі конвертацїі таблиць трапляються часто (що          
характерно для нових версій MS Office), то рекомендується спробувати         
конвертувати таблиці за допомогою окремої програми-утиліти XLS2RTF.exe, яка        
доступна для завантаження на сайти КБСП “Топаз”. Нижче наведено її короткий           
опис. 

 
Програма використовує середовище .Net, тому може вимагати додаткового        
встановлення .Net Framework 3 або 4. Робота програми перевірялася на ОС MS            
Windows 10, робота на більш ранніх версіях Windows можлива, але поки не            
перевірялася. 
 
Утиліта XLS2RTF.exe має бути розміщена у той же каталог, що і norma6.exe            
(C:\Eco\Arm_eco за замовчанням). При запуску XLS2RTF.exe користувач бачить        
головне вікно програми: 
 



 
 
Якщо у робочому каталозі norma6.exe присутній файл Arm_eco.ini, то програма його           
зчитає для відкриття останної відкритої у Нормі 6Х+ бази об’єкта. Якщо треба змінити             
об’єкт, то для цьго слугує кнопка “Відкрити”. В каталозі об’єкта має бути підкаталог             
TABLES (з вже сформованити таблицями). 
 
Після відкриття об’єкта при наявності у підкаталогзі TABLES файлів таблиць, їх повні            
імена будуть виведені у лівій половині вікна. При наявності у підкаталозі TABLES\RTF            
вже сформованих RTF-файлів вони також будуть показані - справа. Подвійне клацання           
мишею по імені файлів може відкрити ці документи у редакторі за замовчанням            
(Word/Excel). 
 
Далі слід обрати перелік таблиць для конвертації (або виділяючи вручну окремі файли,            
або їх групи (через утримання клавіші Ctrl), або за допомогою кнопок “Вибрати все” та              
“Лише несконвертовані таблиці”). Після вибору таблиць слід натиснути кнопку         
“Конвертувати”. Смуга-індикатор прогресу процесу конвертації буде поступово       
рухатись від 0 до 100% (швидкість залежить від кількості файлів для конвертації та їх              
розміру, а також швидкості роботи MS Word та Excel на конкретному комп’ютері).  
 
Після того, як всі потрібні файли сконвертовані у формат RTF, можна закрити            
XLS2RTF.exe та повернутися у Норму 6. Там обрати формування обгрунтування, але           
відповісти на питання про конвертацію таблиць “Відміна” (тобто, пропустити цей етап -            
усі таблиці вже сконвертовано за допомогою XLS2RTF). 
 
При наявності помилок при роботі програми, після яких програма не завершує роботу,            
але залишається у стані “конвертації” (перелік файлів заблоковано), рекомендується         



завершити роботу, та стартувати програму заново. Якщо певні помилки не вдається           
усунути, то рекомендується звернутися за підтримкою до представників КБСП “Топаз”. 


