Krishand GL
Format tanggal yang berubah-ubah - Saya melakukan input
data, khususnya tanggal. Sebagai contoh saya input 01 Mei
2008, berdasarkan informasi dari Krishand, format standar
Krishand untuk tanggal adalah dd/mm/yyyy, saya
menginput 01/05/2008. Mengapa tanggal yang sudah saya
input bisa berubah sendiri menjadi 05 Januari 2008 ?
Krishand saya digunakan secara multi-user. Mohon
bantuannya. #0000000065
Secara standar input mask Krishand untuk data tanggal adalah dd/mm/yyyy, tetapi hal ini masih
dipengaruhi oleh format tanggal yang ada pada komputer dari masing-masing user (format date
pada control panel - regional and language setting). Walaupun Krishand telah menentukan
default mask "dd/mm/yyyy", penyajian tampilan tanggal yang akan tampak pada komputer user,
termasuk juga cara penginputannya, harus disesuaikan dengan format yang ada pada regional
and language setting-nya.
Jika pada komputer Anda terformat mm/dd/yyyy, maka Anda harus menginput dengan format
mm/dd/yyyy.
Untuk pengoperasian secara multi-user, masalah format tanggal ini juga perlu diperhatikan.
Sebagai contoh kondisi :
2 komputer = Komputer A dan B
Regional Setting Komputer A = dd/mm/yyyy
Regional Setting Komputer B = mm/dd/yyyy
Tanggal = 01 Mei 2008
Input data :
Jika penginputan dilakukan di komputer A, maka harus diinput 01/05/2008
Jika penginputan dilakukan di komputer B, maka harus diinput 05/01/2008
Tampilan di layar :
Pada komputer A akan tampak 01/05/2008 (01 Mei 2008)
Pada komputer B akan tampak 05/01/2008 (01 Mei 2008)
Edit data :
Jika ingin mengedit data, harus memperhatikan format tanggal yang dari masing-masing
komputer, karena jika salah mengedit bisa menyebabkan salah input tanggal. Misalnya pada
komputer B, diinput 01/05/2008, maka pada database akan menjadi 05 Januari 2008.
Pada kasus yang ditanyakan di atas, kemungkinan format tanggal dari masing-masing
komputer berbeda-beda, sehingga tanggal yang diinput menjadi salah.
Untuk pengoperasian secara multi-user, disarankan untuk penyeragaman format tanggalnya,
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sehingga tidak menimbulkan kerancuan cara penginputan data, khususnya untuk data tanggal.
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