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SISSEJUHATUS
Kõik xLaw moodulid on omavahel seotud.
xLaw kasutaja poolt sisestatud kommentaarid on ristkasutatavad sõltuvalt mooduli funktsioonidest nii
xLaw RT´s, xLaw EU´s, xLaw Word´is, xLaw RK´s kui ka xLaw Legal´is.
Kommentaare näevad kõik ühte Kasutajate Gruppi liidetud kasutajad.

1.

xLaw RT

- Kommentaaride lisamine

1.1.

Sätte juures, sektsioonis „Lisa kommentaar, mis on ainult Sulle /Sinu büroole nähtav“.
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1.1.1.

Kommentaari saab lisada ka mitme §, lg, p juurde:

1.1.1.1.

Valides „Vajuta siia, kui soovid lisada sama kommentaari mitme §i juurde“.

1.1.1.2.

Vorm avaneb eraldi aknas - sisestamisel on vormil juba eeltäidetud vastava seaduse §,
juurdelisamiseks märk „+“.
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1.2.

RT lehel avatud seaduse juures vasakul avada „xLaw märksõnastik“- ja siis paremal
„Lisa andmeid“ ( vt vormi lahtrite täimine punktis 6, lk 8.)

2.

Veebis teksti aktiveerimisel

2.1.

Märkida veebilehel tekst (tehes siniseks) ning salvestada parema klikiga „Save to xLaw“

4

2.2.

Avaneb eeltäidetud vorm: „Selgitus“, „Pealkiri“ ja „Link“ (kõike on võimalik ka muuta), lisada
„Seadus“ ja „Paragrahv“, „Märksõna“. (NB! Jälgi pdf faili salvestamisel „Link“ lahtris
veebiaadressi. Vajadusel kopeeri lingi veebiaadress).

3. xLaw EU (eur-lex.europa.eu) kommentaaride lisamine
Direktiivide ja määruste juurde on võimalik lisada kommentaare ning märksõnu artikli juures olevale
nupule klikkides („Add a comment“).
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4.

xLaw Word - kommentaaride lisamine

4.1.

„Luubi“ märgi alt valida sektsioon „Comments“ ja kommentaari lisamiseks „Add comments“

4.2.

Avab kommentaari vormi. Võimalik valida keelt (eesti, läti, leedu, inglise), märksõnastada ning
lisada soovi korral ka seaduse sätte- all paremal „ Add to Estonian Law“
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4.3.

5.
5.1.

Võimalik on sisestada seadus ja paragrahv. Kommentaar on sellisel juhul nähtav ka
Riigiteataja.ee´s vastava seaduse §´i juures Kasutaja kommentaarina.

xLaw logole klikkides (veebis)
Ekraani ülal paremas nurgas sinine xLaw haamer- „ Add data“
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5.2.

„Add data“ (Lisa kommentaar) – avab vormi, kus ei ole eeltäidetud lahtreid

6.

Kommentaari lisamise vormi lahtrid
Seadus (saab otsida nii seaduse nime järgi kui lühendina; pakub automaatselt valikuid)
Paragrahv (ei pea ette panema § märki; sisestada võib ilma tühikuteta või jätta ka tühikud. Näide:
43lg1p2 § 43 lg 1 p 2 (ülamärgid eraldada punktiga või „b“- Näide § 4.2 või 4b2)
Selgitus- Kasutaja kommentaari tekst (saab nii kopeerida kui ka ise kirjutada)
Teksti on võimalik lisada ka avatavaid linke- märkida veebiaadress sulgudes. Pealkirja klikitavaks
muutmiseks panna see enne aadressi nurksulgudesse – [pealkiri](http: ......)
Pealkiri- tekst, mis muutub lingitavaks juhul, kui lahter „Link“ täidetakse
Link- veebiaadress, mis avaneb pealkirjale klikkides
Märksõnad- Kasutaja võib märksõnad ise määrata, eraldades need semikooloniga (;)
Kommentaari saab salvestada ka § lisamata, ainult märksõnaga.
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7.

Nuppude värvid
Kasutusmugavuse huvides (et anda § -de kohta kohest infot ja mitte asjata klikkida) on xLaw RT
ja xLaw EUR-Lex sätete (§-de , p. lg, artiklite) juurde lisatud eri värvides nupud järgmistes
tähendustes:
Sinine- Kasutaja on sinna ise midagi lisanud
Hall- xLaw poolt on sinna lisainfot lisatud (lingid avalikult arvutivõrgus kättesaadavatele
veebilehtedele, xLaw viited ja kommentaarid, seletuskirjad jm)
Seest tühi- pole veel midagi lisatud

Sisestatud tekst kantakse koheselt rakendusse, nuppude värvi muutuse koheseks nägemiseks, vajuta
peale lisamist „Reload this page“ või „F5“ (F5: uuendamine- salvestamine).

Koduleht: www.extendlaw.com
xLaw tutvustus: https://extendlaw.com/xlaw
e-post: xlaw@extendlaw.com
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