Alkuperäisesti forScoressa on seuraavat otsakkeet, joiden mukaan voi nuottejä eri
kriteereillä lajitella:
Composers Genres Tags Labels
Näiden ryhmien nimiä voi muuttaa, ja luokittelemalla nuotit eri perusteilla niiden
hallinta selkeytyy. Ja näin se käy:
Näppää vasemmasta yläkulmasta nuotin kuvaa, tulet luetteloon Tags, ja siinä on
ylimpänä merkintä All Scores. Valitse se.
Siinä ylhäällä lukee Title ja Newest, valitse tästä esim Newest, jolloin ylimmäksi
luettelossa asettuu ohjelmaan viimeisimpänä viety nuotti. Näppää oikealta ylänurkasta
Edit. Sitten valitse esim ylin nuottinimike painamalla vasemmassa reunassa olevaa
ympyrää; siihen tulee väkänen merkiksi. Valinnan jälkeen valitsetse ylärivistä kohta
Edit.
Nyt tulee tyrkylle valitun kappaleen tiedot, mm se kuka on säveltäjä, mitä genreä jne.
(Otsakkeet näkyvät, luultavasti kentät ovat muuten tyhjät, siis himmeä teksti näkyvissä)
Tässä voi nyt saman tien muuttaa noita englanninkielisiä otsikoita paremmin sopiviksi:
paina sormella sanaa Composers, jolloin kirjoitusnuoli asettuu sanaan. Poista kirjaimia
tai vaikka koko sana ja kirjoita tilalle Säveltäjä. Näin tämä otsikko on tästä lähin
muodossa Säveltäjä. (Jos haluat kappaleen säveltäjän merkitä näkyviin, paina sormella
neliön oikealla puolella olevaa himmeätä tekstiä, niin pääset kirjoittamaan siihen
säveltäjän nimen).
Itse muutin myös noita muita otsakkeita. Kohtaan Genre muutin otsikon Tanssilaji,
kohtaan Tags kirjoitin Nuottiryhmä. Kun sitten vaikkapa vain yhden kappaleen tietoihin
merkitset Tanssilajin (esim Tango, Jenkka, Foksi), nämä ovat sitten helposti
täytettävissä, käytettävissä ja esim kaikki kansiossa olevat tangot kerralla rivissä.
Kun sinulla on tuo Nuottiryhmä -otsikko käytettävissä, valitse (esim listasta Alla Scores)
joku joululaulu (siis selaat listaa, näppäät kohdassa Joulupuu tämän nimen edessä
olevaa ympyrää). Sitten näppää ylärivistä Edit ja sitten kirjoita kohtaan Nuottiryhmä
sana Joululaulut. Tämän voi toistaa kaikkien joululaulujen kohdalla.
Tähän on (tietysti) olemassa myös oikotie: Mene listaan All Scores, ja valitse sieltä
kerralla kaikki joululta haiskahtavat nimikkeet. Jokaisen edessä olevaan ympyrään
pitäisi nyt ilmaantua väkänen. Sitten näppäät ylärivistä kohdan Edit, ja kirjoitat kohtaan
Nuottiryhmä esim merkin J. Nyt kone ehdottaa saman tien ryhmää Joululaulut ja
hyväksy ehdotus painamalla ehdotettua sanaa. Kaikki valitut kappaleet saavat nyt
nuottiryhmäkseen Joululaulut.
Itse olen käyttänyt nuottiryhmiä 2-rivinen, Joululaulut, KLK (=kansanlaulukirkon
nuotit), OAS, Perussoittolista, Yhteislaulut ja sitten kone vielä kertoo viimeisenä
Nuottiryhmän No Nuottiryhmä ja sen sisältämien kappaleiden määrän. Tämän nimen
perässä on nuoli ja sitä näppäämällä eteen aukea lista tämän nuottiryhmän nuoteista.
Listan voi sitten järjestää uusimman kappaleen mukaan tai aakkoslistaukseen.

