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Eda 

Evidence obchodních aktivit 
 

Všeobecný popis 

 

Tento dokument obsahuje všeobecný popis struktury a ovládání programu. Detailnější 

informace k jednotlivým procesům (artikly a sklady, nákup, prodej, servis) naleznete v dalších 

dokumentech.  
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Účel programu 

Program slouží ke komplexní evidenci obchodních aktivit. Obsahuje oblasti pro evidenci 

dodavatelů a odběratelů, katalogu artiklů a skladů, nákupů, prodeje, servisu a marketingových 

aktivit. 

Hlavní vlastnosti 

Program nabízí moderní a přehledné rozhraní pro snadnou a rychlou práci se všemi daty. 

Jednotlivé pohledy programu poskytují přehled o zadaných datech s možností jejich 

jednoduchého výběru, hledání, třídění a následné editace a zadávání. K aktivnímu záznamu 

jsou zobrazeny detailní a statistické údaje s aktivními odkazy s možností uživatelského výběru 

zobrazených položek a definice dalších položek.  

Oblasti programu jsou vzájemně propojeny a je možné z jedné oblasti vytvořit související 

záznam i do jiných oblastí, např. z pohledu zákazníci založit obchodní případ, z případu vytvořit 

nabídku, z nabídky vytvořit kontrakt apod. 

Pro urychlení práce je možné využít funkcí pro duplikování záznamů, hromadné změny 

položek, import a export dat.  

 

Každý uživatel si v Uživatelském nastavení může zvolit požadovaný vzhled programu a také 

nastavit zobrazení či skrytí jednotlivých doplňkových panelů a tím maximalizovat plochu se 

zobrazenými daty a zjednodušit vzhled programu. 

 

Program nabízí správu uživatelů s možností detailního nastavení přístupu a práv k datům 

v jednotlivých oblastech. 
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Ovládání programu 

Přihlášení uživatele 

Po spuštění programu je zobrazen dialog pro přihlášení uživatele. Uživatelé a jejich práva pro 

jednotlivé oblasti programu definuje administrátor. 

Po instalaci jsou všechna hesla nastavena na init, ale při prvním přihlášení je nutné jej změnit. 

Zadané heslo je možné v přihlašovacím dialogu v budoucnu kdykoliv změnit. Administrátor má 

možnost heslo vynulovat v oblasti správy uživatelů. 

Ovládání obecně 

Program je členěn do jednotlivých oblastí (pohledů) podle struktury dat. Pro každý pohled je 

zobrazeno podobné okno se stejnými funkcemi. 

Aktivní pohled je možné volit 3 způsoby: 

 výběrem z nabídky oblastí vlevo 

 výběrem oblasti z hlavního menu programu 

 výběrem z předvolených oblastí z panelu rychlé nabídky nahoře (je-li zobrazena, 

seznam zobrazených položek si může každý uživatel přizpůsobit v menu Systém – 

Uživatelské nastavení) 

Nevyužívané panely je možné zminimalizovat, popř. úplně skrýt v v menu Systém – 

Uživatelské nastavení, a tím zvětšit plochu se zobrazenými daty. 

Ukázka typického okna pro jednu oblast je na následujícím obrázku. 

Okno je děleno na následující části: 

A. volba aktivní oblasti 

zde je stromová struktura všech oblastí s možností rychlého přechodu na požadovanou oblast 

B. menu oblasti se všemi funkcemi k oblasti 

zobrazí seznam všech funkcí k dané oblasti, nejčastější funkce jsou k dispozici i dole pod daty, 

viz  J. nejčastější funkce pro oblast 

C. rychlé hledání ve všech záznamech oblasti 

tento blok umožňuje velmi rychle vyhledat záznamy podle zadané hodnoty v určitém poli, popř. 
v definované skupině polí, a to nezávisle na právě zvolené záložce či zadaných podmínkách (nahrazuje 
tedy současné funkce hledání a filtru a je mnohem rychlejší) 

D. další podmínky pro výběr zobrazených záznamů 

tyto volby umožňují omezit výpis zobrazených záznamů dle zadaných podmínek 

E. rychlý výběr zobrazených dat 

základní výběr dat (obvykle dle roku nebo typu dat) 

F. nástroje a vlastnosti mřížky 

nástroje pro práci se zobrazenými daty a výběr sloupců a vlastností mřížky 

H. detailní informace a statistiky k aktivnímu záznamu 

zobrazí předdefinované informace nebo statistiky k aktivnímu záznamu s možností aktivních 

odkazů k danému detailu (např. seznam nabídek a kliknutím na číslo se otevře detail nabídky), 

definice zobrazených dat lze průběžně doplňovat administrátorem, uživatel si může volit jejich 

zobrazení 

I. související informace k aktivnímu záznamu 

zobrazí související záznamy vybrané oblasti s možností aktivních odkazů k danému detailu 
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Výběr a rozsah zobrazených dat 

Každý pohled zobrazuje seznam vybraných záznamů podle výběru uživatele 

1/ hledání v rámci všech existující záznamů 

v sekci "Vyhledat ve všech záznamech" stačí zadat hledaný text a pole pro vyhledání (lze 

nadefinovat i hledání přes více polí) a program zobrazí seznam záznamů, které obsahují 

hledanou hodnotu 

při tomto hledání se záložka pro rychlý výběr dat automaticky přepne na hodnotu „?“ a 

globální podmínky se deaktivují, před hledáním tedy není nutné měnit záložky a vypínat 

globální podmínky 

2/ rychlý výběr zobrazených dat 

program obsahuje předdefinované záložky pro zobrazení záznamů dle určitých vlastností, 

nejčastěji lze využít zobrazení záznamů za určitý rok 

zobrazený seznam lze omezit zadáním globálních podmínek pomocí předdefinovaných výběrů 

3/ nástroje a vlastnosti mřížky 

se záznamy zobrazenými dle výběru z bodu 1/ nebo 2/ lze následně pracovat pomocí těchto 

nástrojů: 

 

 hledání v rámci vybraných záznamů 

 řazení dat v mřížce (lze nastavit také kliknutím na záhlaví, Shift+click pro řazení podle 

více kritérií 

 filtrování záznamů v mřížce podle aktuální hodnoty nebo pomocí zadané filtrovací 

podmínky (filtr lze následně uložit a opětovně použít) 

 výběr zobrazených sloupců a jejich vlastností (barvy, zarovnání a písmo jednotlivých 

sloupců) 

 vlastnosti mřížky (barvy, velikost písma, ohraničení) 

 tisk a export dat 

 načtení aktuálních dat 

 

4/ uživatelský výběr dat 

pomocí ikony  v pravém horním rohu lze navíc nadefinovat uživatelský filtr, který je na 

data oblasti vždy aplikován a tím omezit zobrazená data dle potřeby (např. jen dle jména 

prodejce apod.) 

Zobrazená data mohou být navíc omezena dle nastavených práv uživatele. Tyto práva definuje 

administrátor a uživatel jej nemůže sám ovlivnit. 
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Výběr zobrazených detailů 

Uživatel si může nastavit pořadí a viditelnost jednotlivých sloupců každé oblasti   

a také seznam zobrazených detailů v pravé části okna pomocí volby . 

Administrátor programu může definovat další dostupné detaily a statistiky pomocí libovolných 

SQL dotazů. 

Zvýraznění záznamů 

Pomocí tlačítka  lze vyvolat dialog pro nastavení zvýraznění záznamů dle zadaných 

podmínek. Toto si může každý uživatel nastavit individuálně a tím zpřehlednit výpis dat. 

Administrátor může nastavit i hodnotu Global a tím zadat zvýraznění pro všechny uživatele. 
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Akce s daty oblasti 

Pod mřížkou jsou zobrazeny nejčastější akce s daty. 

Kompletní seznam dostupných akcí je možné zobrazit 

v menu tlačítkem Nabídka funkcí. 

 

Standardní funkce a použité klávesové zkratky: 

Nový (Ctrl+N) – založí nový prázdný záznam 

Duplikovat (Ctrl+M) – založí nový záznam 

předvyplněný údaji z aktuálního záznamu 

Upravit (F2) – otevře vybraný záznam pro editaci 

Zobrazit (F3) – zobrazí detail vybraného záznamu 

Odstranit (Ctrl+Del) – odstranění záznamu, záznam bude odstraněn až po potvrzení a pouze 

nejsou-li na něj navázány jiné související údaje 

Poklepáním na libovolný záznam v mřížce se použije akce Upravit. 

Zadávání a úprava dat 

Všechna data v hlavních oblastech se upravují pomocí dialogových oken, úprava přímo v 

mřížce není možná. 

Dialogová okna mají u všech oblastí stejné možnosti ovládání. 

Dialog ve stavu "Prohlížení záznamu": 

V režimu prohlížení lze přecházet na předchozí a následující záznamy (Ctrl+Page Up, Ctrl+Page 

Down) nebo použít funkce Nový (Ctrl+N), Duplikovat (Ctrl+M) a Odstranit (Ctrl+Del) podobně 

jako v hlavním okně. Kliknutím na popis záznamu v šedém záhlaví lze také zobrazit seznam s 

možností rychlého přechodu na požadovaný záznam. 

Úpravu záznamu lze zahájit tlačítkem Upravit (F2) nebo jednoduše úpravou libovolné položky 

vstupem z klávesnice či výběrem rolety myší. 
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Dialog ve stavu Zadávání nebo úprava záznamu:  

Položky se zadávají volně textem nebo výběrem z připravených číselníků, povinné položky jsou 

označeny červenou hvězdičkou. 

 

Práce s číselníky 

Mnoho položek se zadává formou výběru z již existujících hodnot (z číselníků). 

U jednodušších polí se hodnota vybírá rovnou z rozbalovacího seznamu, popř. lze využít 

tlačítko pro nalezení záznamu pomocí dialogového okna: 

 

 

U číselníků s mnoha položkami (typicky firmy, osoby, kontrakty, faktury apod.) je možné 

vyhledat pomocí vyhledávacího pole. Popis pole ukazuje, podle jakých hodnot lze vyhledávat 

(např. u firem je možné zadat název firmy, IČO, adresu, popř osobu). 

Po zadání hledaného textu a zahájení hledání (tlačítko Najít popř. stisk Enter) je v seznamu 

zobrazen výpis vyhovujících záznamů s možností rychlého výběru. Vedle seznamu jsou tlačítka 

pro vyhledání záznamů pomocí dialogového okna a pro zobrazení detailu právě zvoleného 

záznamu. 

 

U výběru subjektů je k právě vybrané firmě načten seznam přiřazených osob. 

Pro hledání jména osoby (místo firmy) je nutné zadat lomítko / a hledané jméno. V poli 

zákazník se zobrazí seznam firem, které mají přiřazené nalezené osoby vyhovující zadanému 

textu. 

 

 

nalezení záznamu v dialogu 

detail vybraného záznamu 

nalezení záznamu v dialogu 
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Provedené úpravy v dialogu je možné uložit jedním z následujících způsobů: 

 Uložit (Ctrl+S) 

 Uložit a nový (Ctrl+W) – uloží změny a ihned tento záznam duplikuje jako nový záznam 

(vhodné pro opakované zadávání nových dat) 

 Uložit a další (Ctrl+D) – uloží změny a ihned zobrazí následující záznam pro editaci – 

toto je vhodné pro postupnou úpravu více záznamů 
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Úprava dat v mřížce 

U podružných záznamů, jednodušších tabulek a číselníků je možná úprava přímo v mřížce 

zobrazené v záložce dialogového okna. 

Podružné záznamy (např. položky objednávky, nabídky, faktury) mají ovládací prvky 

v pravém pruhu, kromě úpravy záznamu jsou zde volby pro vložení vázané položky (např. 

artiklu, textu apod.). 

Úpravu lze opět zahájit jednoduše výběrem buňky a psaním, pomocí F2 je možné zahájit 

editaci textu v buňce. 

Změny daného řádku lze Uložit (Ctrl+S) nebo stornovat pomocí klávesy Esc nebo tlačítka 

Storno. 

Pozor – po přechodu na jiný řádek tabulky jsou provedené změny automaticky uloženy.  

Toto umožňuje rychlou editaci více řádků bez nutnosti vždy zapínat editaci a ukládat změny. 

  

 

ovládací prvky mřížky 

seznam položek 

s možností přímé editace 

detaily, formáty a funkce 
pro úpravy položek 
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Výběr více záznamů současně 

Při výběru záznamů k načtení, tisku či odstranění (jak v pomocných tabulkách, tak v seznamu 

záznamů) lze využít hromadný výběr záznamů. 

Výběr jednotlivých záznamů je možné uskutečnit kliknutím na levý krajní sloupec mřížky, popř. 

Shift + Click pro výběr rozsahu záznamů. Kliknutím pravým tlačítkem na tento sloupec se 

zobrazí doplňkové možnosti. 

Výběr lze kdykoliv zrušit kliknutím kdekoliv do mřížky. 

Pro výběr všech zobrazených záznamů lze využít klik na levý horní roh mřížky se symbolem . 
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Uzavírání a uzamykání záznamů 

Záznamy v každé oblasti mají standarní 3 zatrhávací 

políčka: 

 

Dokončeno 

 označuje záznam, u kterého již není třeba nic dalšího zadávat a vše je ukončeno (např. 

případ s dodaným a vyfakturovaným zbožím),  

 tato položka neomezuje další úpravy, ale lze využít pro výběr a kontrolu záznamů 

 může ji nastavit ručně kdokoliv, kdo má právo na úpravu daného záznamu 

 pro oblast nákupních objednávek a kontraktů jsou v programu funkce pro hromadné 

uzavírání záznamů formou uzávěrky včetně souvisejících dodávek a faktur - viz oblast 

Manažer 

 U ostatních oblastí lze pro hromadné zamykání záznamů použít funkci Hromadných 

úprav 

 v budoucnu se předpokládá, že na serveru poběží proces, který tyto hodnoty bude 

nastavovat automaticky podle zadaných podmínek 

Uzamčeno 

 označuje záznam, který je uzamčen a není možné jej už upravovat (ani jeho detailní 

položky) 

 uzamknout záznam může jen uživatel se specifickým oprávněním pro uzamykání 

záznamů 

 odemknout již uzamčený záznam může jen uživatel s oprávněním na odemykání 

záznamů a to pomocí odkazu v pravém horním rohu okna  

 

 Pro oblast nákupních objednávek a kontraktů jsou v programu funkce pro hromadné 

zamykání záznamů formou uzávěrky včetně souvisejících dodávek a faktur - viz oblast 

Manažer 

 U ostatních oblastí lze pro hromadné zamykání 

záznamů použít funkci Hromadných úprav 

Skryté (Hide) 

 označuje skrytý záznam 

 tato položka neomezuje další úpravy, ale lze využít pro skrytí již nedůležitých záznamů 

 

V některých oblastech jsou doplněny ještě další zatrhávací pole pro označení stavu: 

 Zaplaceno (u faktur) 

 Přijato, odmítnuto (u nabídek) 

 Úhrady ukončeny (u marketingu) 
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Uživatelské nastavení 

Aplikace automaticky pro každého přihlášeného uživatele ukládá jeho veškeré nastavení 

(pozice oken, pozice a vlastnosti sloupců v mřížkách apod.) do ini souboru. Tyto soubory jsou 

uloženy v podadresáři Ini_soubory. 

 

V menu Systém – Uživatelské nastavení lze zobrazit dialog pro nastavení všech parametrů a 

obnovit nastavení jako při prvním spuštění nebo obnovit zobrazení všech tipů, které uživatel 

označil jako již nezobrazovat. 

Je zde možné také nastavit zobrazení jednotlivých panelů a tím ovlivnit vzhled a doplňkové 

funkce programu. 
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Vazby mezi daty 

Oblast Firmy a Osoby 

 

 

 

Ke každé firmě lze přiřadit libovolné množství osob. 

Jedna osoba může být u více firem. 

Přiřazení může mít definovanou časovou platnost. 

Firma lze navíc seskupit do holdingu (má vliv pouze na reporty a statistiky). 

 

Prodejní aktivity jsou vždy vázány na firmu, osoba je volitelná. 

K firmě i osobě lze přiřadit libovolné množství detailů. 

K firmě lze definovat standardní splatnost faktur, prodejní a nákupní slevy, využití DPH apod.  
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Artikly a sklady 

 

 

Artiklem se definuje katalogová položka využitá dále při nákupu a prodeji, artikl neobsahuje 

sériové číslo ani lot, toto se zadává až při naskladnění. 

K artiklu lze definovat nákupní ceny pro jednotlivé dodavatele, měny a data platnosti. 

K artiklu lze definovat prodejní ceny pro jednotlivé měny a data platnosti. 

Tyto ceny jsou následně předvoleny při nákupech a prodejích s možností ruční úpravy. 

K artiklu je možné definovat standardní a maximální slevu v % a výchozí zařazení do skupiny 

DPH (vše je možné následně změnit v položkách objednávek as kontraktů). 

K artiklu je možné zadat lokalizované názvy a popisy, ty jsou následně využity při nákupech a 

prodejích s možností ruční úpravy. 

K artiklu je možné přidat pomocné obrázky (tyto jsou na rozdíl od souborů uloženy v DB), 

které půjde v budoucnu využít při tvorbě nabídek či katalogu. 

 

Naskladnění artiklu lze provést vazbou z nákupní objednávky nebo bez vazby. 

Přeskladnění definuje datum, sklady a osoby. K němu se následně přiřazují přeskladněné 

položky. 
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Nákup a naskladnění 

 

Objednávka definuje seznam objednaných položek, položka může být vázaná na artikl 

z katalogu nebo volně zadaný produkt s cenou, popř. jen text. V objednávce lze definovat 

slevy na položky či celkovou slevu. 

K objednávce lze zadat více dodávek, položky dodávky lze vybrat z položek objednávky, popř 

doplnit ručně o další položky. 

Z dodávky lze rovnou zadat naskladnění artiklu, v tomto okamžiku se zobrazí ve skladu. 

K objednávce lze zadat více faktur, faktura může být navázaná i na konkrétní dodávku. 

Položky faktury lze vybrat z položek objednávky (již dodané položky či všechny), popř doplnit 

ručně o další položky. 

K faktuře lze evidovat odeslané platby a aktuální stav. 

V okně Objednávka je zobrazen aktuální stav každé položky s informacemi: 

počet objednaných X počet dodaných X počet naskladněných X počet fakturovaných 
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Obchodní případy 

 

 

Případ definuje zákazníka, jeho aktuální stav a potenciální požadavky. 

K případu se evidují jednotlivé aktivity (lze zadat i plánované v budoucnu s možností 

připomínky), lze zadat také textově kontaktní informace. 

K případu lze zadat požadované demonstrace, následně lze vypsat seznam všech požadavků 

na dema dle stavu a data. 

Z případu lze automaticky vytvořit předvyplněné Nabídky, Zápůjčky a Kontrakty. 
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Prodej – kontrakty 

 

Zdrojem kontraktu může být prodejní či servisní případ, popř. i konkrétní nabídka. Ke 

kontraktu lze přiřadit také již zadaná přijatá objednávka. 

Kontrakt definuje zákazníka pro fakturaci a uživatele. 

Kontrakt definuje seznam dodávaných položek, položka může být vázaná na artikl z katalogu 

nebo volně zadaný produkt s cenou, popř. jen text. V kontraktu lze definovat slevy na položky 

či celkovou slevu. 

Ke kontraktu lze zadat více dodávek, položky dodávky lze vybrat z položek kontraktu, popř. 

doplnit ručně o další položky ze skladu či textem. Zadáním položky dodávky je tento kus 

odepsán z vybraného skladu. 

Ke kontraktu lze zadat více faktur, faktura může být navázaná i na konkrétní dodávku. Položky 

faktury lze vybrat z položek kontraktu (již dodané položky či všechny), popř doplnit ručně o 

další položky (služby, dopravu apod.). 

K faktuře lze zadat zaplacenou zálohu, pokud byla vystavena k případu i proforma faktura, lze 

automaticky načíst tuto fakturu jako zálohu. 

K faktuře lze evidovat přijaté platby a aktuální stav. 

V okně Kontrakt je zobrazen aktuální stav každé položky s informacemi: 

počet objednaných X počet dodaných X počet fakturovaných 
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Servis a PBTK 

 

 

Servisní případ definuje artikly v opravě a jejich přeskladnění. 

Artikl v opravě může být načten z dodaných artiklů zákazníkovi či uživateli, z artiklů ze skladu 

nebo z ručně zadaných artiklů. 

Zadáním servisního přeskladnění se mění stav artiklu na skladu. Pokud přeskladnění skončí 

stavem „Vráceno zákazníkovi“, zařízení ze skladu opět zmizí. 

K servisnímu případu lze přiřadit libovolné množství nabídek, zápůjček a kontraktů. 

V kontraktu lze automaticky načíst servisní služby (za dobu opravy, cestovní a přepravní 

náklady) dle údajů zadaných v servisním případu. 

 

Speciálním typem servisního případu jsou PBTK. U tohoto typu je možné načíst k zákazníkovi 

seznam přístrojů, u kterých končí platnost prohlídek a takto rychle generovat nabídku na PBTK 

či rovnou případ. 
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Marketing 

Marketing se dělí na více druhů: 

 Kongresy 

 Mailing 

 Inzerce 

 Reklamní předměty 

 Školení 

 Porady 

Všechny oblasti marketingu mají podobné vlastnosti a možnosti: 

K akci lze definovat seznam účastníků, každý z nich má definovatelné období účasti, toto je 

následně zobrazeno v kalendáři v oblasti Aktivity 

K akci lze definovat objednané služby (např. ubytování) pro účastníky 

K akci lze zadat úhrady za služby, toto je realizováno zadáním platby stejně jako u přijatých 

faktur, platby jsou tedy zobrazeny i v pohledu Platby odchozí s vazbou na marketing, vazba na 

fakturu není v tomto případě nutná 

Ke kongresům lze přiřadit zápůjčky a pozvané zákazníky. 

K některým akcím lze přiřadit získané kontakty, toto je uloženo formou zadaných obchodních 

případů. 
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Reporty 

Oblast reporty umožňuje vybrat a zobrazit výsledek připravených reportů. Reporty jsou 

členěny do skupin a lze je doplňovat dle potřeb.  

Uživatel může výstup reportu upravit (sloupce, řazení) a následně si uložit nastavení reportu. 

Příště bude toto nastavení opět automaticky použito.  

Některé reporty (kde to má smysl) využívají i odkazy na detaily jednotlivých záznamů, je tedy 

možné z reportu rovnou otevřít okno s detailem právě vybraného záznamu. 

 

 

Administrátor programu má možnost definovat nové reporty a řídit přístup uživatelů k již 

definovaným reportům. Řízení přístupu funguje na principu úrovní - každý report má 

definovánu úroveň (standardní, rozšířené, finanční...) a každý uživatel má nastavenou 

maximální úroveň, ke které má přístup. Množství úrovní je plně definovatelné 

administrátorem. 
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Tisk 

Program obsahuje univerzální definici tiskových sestav, lze tedy velmi rychle a pružně 

doplňovat tiskové sestavy dle potřeby. 

Tiskové sestavy lze vyvolat přímo z okna se seznamem záznamů (v tom případě lze předem 

označit více záznamů k tisku kliknutím na levý sloupec vedle dat) nebo z editačního okna právě 

zobrazeného záznamu. 

Před tiskem lze vybrat požadovanou sestavu, tím se nastaví šablona i název výstupního 

souboru. 

Uživatel může změnit cílový adresář (standardně nastaven na Dokumenty) a formát výstupu. 

Lze automaticky generovat i PDF formát. 
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Práce s přiřazenými soubory 

Pro ukládání souvisejících souborů k artiklům, případům apod. je využit následující princip: 

 administrátor programu nakonfiguruje sdílený adresář pro uložení souborů (může být 

libovolný nezávisle na uložení aplikace) 

 každá oblast má svůj podadresář 

 každý záznam v dané oblasti využívá svůj podadresář dle hodnoty v záznamu (např. 

výrobce, řada, číslo případu apod.) 

 právě použitý adresář a uložené soubory jsou zobrazeny v záložce Soubory 

 

 

Soubory lze z tohoto okna rovnou otevírat či kopírovat. 

Pro uložení dalších souborů do sdíleného adresáře je stačí přetáhnout do okna nebo vložit ze 

schránky. 

Tyto soubory nejsou uloženy v databázi, jejich velikost a množství je tedy limitováno jen 

místem na disku. 
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Nastavení uživatelů a práv 

Administrátor definuje uživatele a jejich přístupy k jednotlivým okruhům a pohledům, viz menu 

Akce – Nastavení uživatelů a práv. 

Každý definovaný uživatel patří do jedné skupiny, která definuje jeho možnosti a práva. 

Každá uživatelská skupina má nastaveny tyto položky: 

Blokován – uživatelé skupiny se nemohou přihlásit 

Administrátor – uživatelé skupiny mohou provádět administraci programu – nastavení 

uživatelů, práv, konfiguraci globálních parametrů apod. 

Export dat – uživatelé skupiny mohou provádět export dat z libovolné tabulky 

Hromadné úpravy – uživatelé skupiny mohou používat funkce Hromadných změn položek a 

Import dat 

Uzamykání záznamů – uživatelé skupiny mohou zamykat záznamy 

U každé skupiny lze také nastavit detailně práva k jednotlivým oblastem dat: 

 k jakým datům má uživatel ze skupiny přístup  

– všechna data, dle zadaného filtru, jen k datům vytvořeným někým ze stejného 

oddělení, jen k datům vytvořeným uživatelem 

(u každého záznamu je uloženo, kdo a kdy jej vytvořil a kdo naposledy změnil) 

 jaké akce může provádět  

– všechny akce, jen zadávat, upravovat vše, upravovat jen své data, popř. data 

vytvořené někým ze stejného oddělení 

 které položky jsou pro danou skupinu vždy pro čtení 

Tímto způsobem lze zajistit, že uživatel vidí určitou oblast dat, ale upravovat lze jen její část. 

 

Každý specifický uživatel může mít ještě nastaveno: 

Schvalovatel vedení – určuje, že uživatel může schvalovat záznamy za vedení (2. krok při 

schvalování) 

Správce zamknutých záznamů - určuje, že uživatel může odemykat již zamčené záznamy 
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Hromadné změny a import dat 

Uživatelé s právy na hromadné změny mohou hromadně měnit hodnoty všech právě 

vybraných záznamů, funkce je dostupná vždy z místní nabídky mřížky. 

 

 

Zobrazený dialog umožní zkopírovat hodnoty aktivního záznamu nebo ručně nastavit nové 

hodnoty jednotlivých polí pro všechny záznamy. Uživatel s právy na zamykání záznamů také 

může hromadně zamknout vybrané záznamy (uživatel s právy na odemykání i odemknout). 

 

Uživatel s právy na hromadné změny má možnost také spustit import dat, kterým lze načíst 

externí data do programu. Výběr dat a jejich přiřazení k jednotlivým polím záznamu se děje 

formou průvodce. 
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Konfigurace a administrátorské nástroje 

Tyto akce jsou dostupné jen pro administrátora programu. 

V menu Systém – Globální nastavení lze konfigurovat specifické hodnoty pro různé části 

programu. 

 

 

V menu Systém – Administrátorské nástroje lze zobrazit log přihlášení a log odstraněných 

záznamů. 

Lze také zobrazit a odeslat log chyb a log sql dotazů pro analýzu výkonu sql serveru (po 

zapnutí sledování). Dále zde lze konfigurovat pomocné texty, které jsou využity v dotazech, a 

upravit popisy jednotlivých databázových polí. 
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Instalace programu a požadavky na systém 

Program pracuje v režimu klient-server a je určen pro operační systémy Windows 2000 a 

vyšší. 

Jako databázový server je možné využít MS SQL Server 2005 nebo vyšší. Pro běžné nároky lze 

využít volně šiřitelnou Express verzi serveru, pro vyšší nároky lze následně bez úprav 

programu upgradovat na plnohodnotný SQL Server. 

Klientská aplikace může být uložena lokálně na každém PC nebo na sdíleném disku na serveru 

a nemá žádné specifické nároky.  

Pro tisk rtf reportů je nutné mít na klientském PC k dispozici RTF editor (např. MS Word, 

OpenOffice apod.). Pro generování PDF souborů se využívá MSWord 2007 a vyšší nebo 

virtuální tiskárna BullZip PDF Printer, která se také instaluje na klientské PC přímo z programu. 

 

Požadavky na serverové PC:  

Windows 7 nebo vyšší nebo libovolný MS Windows Server systém 

min. 2GB RAM, cca 200 MB na SQL Server + 200 MB na databázi,  

Požadavky na aplikační PC:  

Windows 7 nebo vyšší 

min 1GB RAM, cca 15 MB na aplikaci 

 


