Novinky a úpravy
Docházka M.S.O. od 1/2019 – 10/2021
07.10.2021
•

Do modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ doplněna možnost zobrazit sloupec
s popisem přístupové skupiny a pohlavím osoby. Uživatelům bez
dostatečného oprávnění se údaje nezobrazí.

•

Uživatelsky definovanou sestavu lze nyní spustit pro předdefinovaný seznam
osob. V předchozí verzi nebylo možné seznam pro výběr zpracovávaných
osob použít.

27.09.2021
•

Do automatické úlohy „Export tiskové sestavy“ doplněna možnost exportovat
uživatelsky definovanou sestavu nebo její data.

•

Do automatických úloh „Export údajů docházky“ a „Export tiskové sestavy“
doplněna možnost odesílat výsledné soubory e-mailem nebo je ukládat na
ftp/sftp server.

•

Doplněna podpora importu žádostí ze systému PINYA HR.

•

Při importu žádostí se nyní zpracovávají i případné zrušené žádosti.

•

Pole „Kód výpočtu“ v údajích konta lze nyní pojmenovat vlastním názvem (v
modulu „Správa programu → Speciální volby → Pojmenování polí“)

09.09.2021
•

Do modulu „Přehled aktuální přítomnosti“ doplněna možnost zobrazit sloupec
s titulem osoby.

•

Do definice typu žádostí doplněna možnost povolit vystavení žádosti:
celodenní, ½ dne a hodinové. Pro každý typ doby žádosti je možné určit, zda
se bude automaticky zapisovat do docházky osoby.

•

Při vystavení žádosti lze volit typ doby – celodenní, ½ dne, hodinová. Typ
doby doplněn do prohlížení žádostí.

•

Upraveno automatické vkládání záznamů docházky na základě schválených
žádostí. Hodinová žádost se vloží do docházky osoby pouze v případě, že se
v docházce dne nevyskytuje záznam se stejným kontem jako je konto žádosti.

•

Doplněna podpora odesílání e-mailů pomocí knihovny Chilkat ActiveX.
Pomocí nové knihovny funguje i odesílání e-mailů přes účet v Office365 na
zabezpečených portech.

10.08.2021
•

Přepracován modul rozhodující o směně (u rozvrhů pracovní doby s
alternativními směnami) – modul nyní pracuje se všemi záznamy
zpracovávaného dne. V předchozí verzi byl každý záznam docházky
posuzován samostatně.

•

Dojde-li při zpracování druhého a dalšího záznamu docházky stejného dne ke
změně směny, jsou s parametry nově určené směny přepočítány všechny
záznamy docházky stejného dne.

•

Je-li z terminálu načten průchod s datem již uzavřeného období, nebude
takový průchod zaznamenán do docházky osoby.

28.07.2021
•

Doplněna nová varianta (25) sestavy zpráva o pracovní době. Sestava
obsahuje barevně odlišené dny v týdnu, vypisují se detailní časy přestávek,
přesčasů a noční práce.

16.07.2021
•

Při zpracování průchodů z terminálů ACS Line se nyní provádí primární
kontrola duplicitních průchodů – pokud již existuje průchod stejné osoby se
stejným datem, časem (v sekundách) a terminálem, není průchod zpracován.

08.07.2021
•

Opravena chyba ve výpočtu doplňkového konta s typem doby „uživatelská
definice z výsledků“. Pokud byla definovaná omezující konta, program při
pokusu o výpočet zhavaroval.

•

Doplněno protokolování změn v definici sazeb doplňkových kont.

•

Definici seznamu zobrazovaných sloupců v datových mřížkách lze nyní uložit
pro další použití. Do modulu byla doplněna tlačítka pro uložení/načtení
definice vzhledu.

24.06.2021
•

Opravena chyba – v denním součtu dne bez směny byl za určitých okolností
vložen úvazek -1 minuta. Chyba byla zanesena do programu při úpravách
09.06.2021.

•

Do automatických operací Dserveru doplněna možnost importovat žádosti z
webové služby systému T-IS.

•

Při exportu sestavy „Zpráva o pracovní době“ s uživatelsky definovatelnými
sloupci výsledků se nyní exportuje až 20 sloupců s výsledky (původně se
exportovalo nejvýše 15 sloupců).

09.06.2021
•

Opravena chyba – při vkládání docházky podle definice rozvrhu nebyl použit
pevně definovaný úvazek dne.

•

Doplněna nová varianta výpočtu doplňkových kont – uživatelská definice z
výsledků. Zdrojem dat výpočtu jsou vypočítané výsledky docházky za období
nebo ručně zadané doplňky.

23.05.2021
•

Ve variantě 01 zprávy o pracovní době se nyní výsledky tisknou barevně
(podobně jako v přehledu docházky a ve webovém rozhraní)

•

Do Dserveru doplněna možnost exportovat některé tiskové sestavy pomocí
automaticky spouštěné operace. Sestavu „Zpráva o pracovní době“ je možné i
automaticky odesílat e-mailem na adresu osoby nebo vedoucího útvaru.

19.05.2021
•

Doplněna možnost automatického plnění šablony MS Word doplňkovými údaji
(např. COVID test).

•

Do formuláře pro zápis doplňkového údaje doplněna předvolba „po uložení
vytisknout dokument“.

•

Při exportu sestavy „Zpráva o pracovní době“ lze nyní v pojmenování souborů
použít zkratku útvaru a název osoby nebo popis útvaru.

05.05.2021
•

Změněna velikost pole „OSČ pro mzdy“ v údajích osob, 10 → 15 znaků.

•

Do parametrů vynechávání duplicitních průchodů v konfiguraci Dserveru
doplněna předvolba „a různý směr na stejném terminálu“. Je-li zapnuto
nezapisování duplicitních průchodu, je předvolba ve výchozím stavu zapnutá a
v takovém případě budou průchody různým směrem zaznamenané na
stejném terminálu považovány za duplicitní.

04.05.2021
•

Doplněna nová varianta exportu do OK Mzdy - „vše do souboru
nepřítomností“, ve které se všechna konta zapisují do souboru nepřítomností.
Je-li neprázdné datum od – do, zpracuje se konto jako nepřítomnost stejně
jako v původní variantě. Je-li datum od – do prázdné, zapíše se počet hodin
nebo dnů do pole pro „neodpracované minuty posledního dne“.

03.05.2021
•

Opravena chyba – parametr směny „přestávku započítat do odpracované
doby“ se neuplatnil při práci mimo rozvrh.

02.05.2021
•

Opravena chyba ve standardním přehledu docházky – výsledky mimo
stanovený kontrolní limit se nezobrazovaly odlišnou barvou.

•

V definici sledování osob lze stanovit směr průchodu (příchod/odchod), na
který bude sledování reagovat.

18.04.2021
•

Do tiskové sestavy modulu Jídelna „Přehled objednávek s popisem z
jídelníčku“ doplněny součtové řádky s denních počtem objednaných porcí. V
sestavě vypnuto dynamické nastavování výšky řádků podle délky textu. Výška
řádků je nyní pevně daná a příliš dlouhý text (jméno osoby) je oříznutý.
Původní varianta sestavy se zalamováním dlouhých textů a dynamickou
výškou řádků byla ponechána jako další varianta přehledu.

•

V modulu „Jídelna → Hromadné změny objednávek“ nastavuje jako výchozí
akce „kontrola/přepočet cen“. Výchozí akce je nastavena pouze v případě, že
není k dispozici informace o naposledy vybrané a použité akci.

•

V tiskové sestavě „Zpráva o pracovní době“ se tisknou i chybějící dny na
začátku období.

07.04.2021
•

V doplňkovém kontu s typem výpočtu „uživatelská definice“ lze použít
proměnné obsahující kód kategorie osoby a směnnost.

02.04.2021
•

V sestavě „Zpráva o pracovní době“ se nyní tisknou všechny dny období i v
případě, že pro dny na konci období chybí záznamy o docházce.

23.03.2021
•

V definici sledování osob lze vybrat jako způsob oznámení sledované události
„spustit skript“ a určit spouštěný program/skript a parametry, se kterými bude
spuštěn.

•

Do parametrů přístupové skupiny doplněna možnost definovat záložní
snímače pro chybějící příchod a odchod. Pokud osoba zařazená do
přístupové skupiny nebude mít zaznamenaný příchod nebo odchod přes
normální snímače, systém pro zpracování docházky použije průchody ze
snímačů nadefinovaných jako záložní. Záznamy docházky ze „záložních“
průchodů vyžadují vždy schválení oprávněným uživatelem.

17.03.2021
•

Upraveno skrývání osob s ukončeným pracovním poměrem v přehledu
docházky. V předchozí verzi program skrýval pouze osoby zařazené do útvaru
s příznakem „ukončené pracovní poměry“. Nyní se berou v úvahu i data trvání
pracovního poměru.

02.03.2021
•

Do parametrů položek číselníku doplňkových údajů doplněna předvolba
„hodnota je logická (ne/ano)“. Je-li zapnutá, zobrazí se při ručním
zadávání/opravě doplňkového údaje zaškrtávací pole místo pole pro zápis
čísla. Dále doplněna možnost pojmenovat zadávanou hodnotu (původně vždy
název „Hodnota“).

•

Do prohlížení doplňkových údajů doplněno zobrazování sloupce s rodným
číslem a zdravotní pojišťovnou osoby. Údaje se zobrazí pouze uživatelům s
oprávněním administrátor nebo personální správa.

28.02.2021
•

Do parametrů základního konta doplněna předvolba „neukončovat
generovaný záznam následujícím příchodem“.

17.02.2021
•

V exportu do systému Pamica je podporován XML element
<stravenkovy_pausal>.

•

Opravena chyba v exportu do systému VEMA (varianta 2020) – za posledním
exportovaným údajem se doplňoval oddělovač. V údaji dzdrdat se nyní vždy
odesílá hodnota 1.

03.02.2021
•

Do parametrů automatického importu osob doplněna předvolba „Při změně
útvaru nastavit přístupovou skupinu podle útvaru“.

31.01.2021
•

Do parametrů automatické úlohy „Export průchodů“, exportu do .xls souboru
se zadaným rozsahem exportovaných dat lze nyní vyloučit opakované
průchody stejné osoby. Lze zvolit export jen prvního nebo posledního
průchodu osoby v jednotlivých dnech.

•

Doplněn modul „Rezervace objektů → Kontrola rezervací“ pro kontrolu a
případnou změnu cen a počtu účtovaných jednotek v záznamech rezervací
objektů.

17.01.2021
•

Do modulu pro definici přístupu přes terminál iRex/iTouch nebo jejich čtečky
doplněna možnost zkopírovat nastavení z jiného zařízení nebo jiné přístupové
skupiny.

•

Do modulu pro definici parametrů terminálu iRex/iTouch doplněna možnost
zkopírovat nastavení z jiného terminálu.

06.12.2020
•

V přehledu přítomnosti lze osoby filtrovat podle přístupové skupiny.

28.11.2020
•

Do modulu „Přehledy z docházky“ doplněna sestava „O) Přehled denní bilance
a přesčasů“.

•

Opravena chyba – po výmazu organizačního útvaru byla nepřístupná tlačítka v
nástrojových lištách.

•

Opravena chyba – podpora posunu pomocí kolečka myši v modulu „Rozvrh
rezervací objektů“.

15.11.2020
•

Do parametrů automatické úlohy „Export průchodů“ doplněn nový typ „export
do .xls souboru“. U tohoto typu exportu lze:
o

vybrat seznam a pořadí exportovaných sloupců

o

zadat e-mailovou adresu, na kterou bude výsledný soubor odeslán

o

vybrat rozsah exportovaných dat – nové dosud neexportované
průchody/průchody splňující zadané podmínky. Pro volbu „průchody
splňující zadané podmínky“ je dále možné zadat období pro export,
vybrat snímače nebo směr průchodů

•

V konfiguraci systému (v sekci „Sledování tělesné teploty“ na záložce
„Parametry systému“) jsou nové parametry pro generování výstrahy s
upozorněním na průchod osoby s nadlimitní tělesnou teplotou – výstraha
při x pokusech o průchod během y minut

•

Do definice sledování osob doplněn nový typ sledování „oznámit opakovaný
průchod s teplotou nad limit“. Ke zpracování výstrahy (sledování) dojde až v
případě, že se osoba pokusí x-krát projít během y minut (viz předchozí
úprava).

•

Do definice převodu komentářů průchodů doplněn parametr „průchod
nezaznamenávat“. Průchod s takto nastaveným komentářem se nezapíše do
seznamu průchodů, ale např. ke změně stavu přítomnosti dojde.

•

Při zápisu fondu doplňkového konta lze nyní zadat nulový počet dnů a hodin v
případě, že je zapnutá předvolba „zakázat převod z předchozích období“.

14.10.2020
•

Doplněna automatická úloha „Import odebrané stravy“.

•

V definici výpočtu nároku na stravné lze použít nové proměnné:
?den_v_tydnu, ?svatek a ?vydana_strava. Do modulu doplněn rozbalovací
seznam podporovaných proměnných a tlačítko pro vložení vybrané proměnné
do podmínky.

•

Doplněny nové způsoby výpočtu doplňkových kont – vydaná strava a
objednaná strava.

•

Do modulu Docházka – alternativní modul doplněna možnost zobrazit sloupce
„Objednaná strava“ a „Vydaná strava“.

•

V dolní části formuláře „Oprava denního záznamu docházky“ se zobrazuje
nárok na stravné a počet objednaných a vydaných porcí.

11.10.2020
•

Do formuláře s definicí parametrů terminálů iRex/iTouch a do formuláře s
definicí přístupu přes tyto terminály doplněno tlačítko pro export údajů
definice.

03.10.2020
•

V definici výpočtu nároku na stravné lze použít nové proměnné: ?smena_typ,
?osoba_uvazek, ?mzdove_zpracovani, ?objednana_strava

•

Opravena chyba ve výpočtu výsledků docházky během kontrolního chodu 1.
den v měsíci.

22.09.2020
•

V modulu „Evidence osob“ lze nově zobrazit sloupec „Stav čipu“. Do
nástrojové lišty „Údržba dat“ doplněno tlačítko pro blokování/odblokování čipu
a volba pro odebrání čipu.

06.09.2020
•

Doplněna podpora zpracování tělesné teploty osoby zaznamenané při
průchodu.

03.09.2020
•

Při importu osob z Edookit a iŠkola se útvar osoby určuje podle zkratky a v
případě neúspěchu podle popisu útvaru.

•

Do prohlížení průchodů doplněno zobrazování údaje „Teplota“
zaznamenaného při průchodu.

•

Doplněna podpora zpracování požadavku na vložení celodenních záznamů
pro období (více dní) zadaného ve webovém rozhraní.

12.08.2020
•

Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněn parametr
„tisknout i osoby bez záznamů docházky“

06.08.2020
•

Opravena chyba – v sestavách „Zpráva o pracovní době“ se nevypisovalo
jméno osoby, která podepsala docházku.

05.08.2020
•

Doplněna nová varianta exportu mzdových podkladů do software PAM VEMA
(dávkové měsíční změny).

31.07.2020
•

Je-li při zápisu osoby zadán čip, který je přidělený jiné osobě, nabídne nyní
program odebrání čipu původní osobě.

•

Doplněn modul „Informace a sledování → Stav terminálů“ pro zobrazení stavu
terminálů iRex/iTouch.

29.07.2020
•

Při importu žádostí z externího systému dochází volitelně ke stornu žádostí,
které už z cizím systému neexistují.

•

V modulu „Snímače a terminály“ lze nyní přepínat mezi zobrazením snímačů a
terminálů ve stromu nebo v datové mřížce.

•

U terminálů iRex/iTouch se nyní sleduje datum a čas poslední komunikace s
terminálem. Údaj se zobrazuje v modulu „Snímače a terminály“.

•

Při exportu údajů tiskové sestavy „Tiskové sestavy a statistika -> Přehled z
docházky“, varianta „E) Součty s vybraným kontem – osoby“ se nyní v
samostatném sloupci exportuje titul osoby.

14.07.2020
•

Při importu osob ze systému Edookit lze nyní jako klíčový údaj zvolit „příjmení
+ jméno“.

•

Do importu osob v programu Dklient doplněna podpora importu/zpracování
pole ALT_UID.

•

Do formuláře pro zápis/opravu osoby na záložku „Ostatní“ doplněno pole
ALT_UID. Změnu hodnoty pole mohou provádět pouze pracovníci technické
podpory.

•

Do konfigurace modulu „Rezervace“ doplněny předvolby „Účtovat poplatky za
rezervace“ a „Používat úhradu rezervací z kreditu“. Dále doplněna možnost
definovat import plateb modulu.

•

Volby modulu „Rezervace“ přesunuty v hlavní nabídce do samostatné větve
„Ostatní → Rezervace objektů“.

•

Doplněny volby modulu „Rezervace“: Pohyby na účtech rezervací, Import
úhrad rezervací, Ceník rezervací.

17.06.2020
•

Upraveno prohlížení průchodů v režimu bez Dserveru.

•

Při prohlížení průchodů lze zvolit zdroj dat – standardní a primární data
(primární data = data z terminálů iRex a iTouch).

14.06.2020
•

Do konfigurace modu „Rezervace“ doplněn parametr „Nezobrazovat informace
u cizích rezervací“. Pokud je parametr zapnutý, u cizích rezervací nebude
zobrazeno pro koho je rezervováno, ani kdo rezervaci zaznamenal.

11.06.2020
•

Z formuláře pro zápis/opravu osoby lze nyní volat formulář pro zápis nového
uživatele programu s předvyplněnými údaji.

•

Do formuláře pro zápis nového uživatele programu doplněna předvolba pro
nastavení parametrů uživatele podle zvolené šablony, dále doplněno tlačítko
pro výběr osoby přiřazené k uživatelskému účtu.

•

V parametrech rezervací objektů lze nyní jako krok rezervace nastavit 60 a
120 minut.

•

Do DServeru doplněna nová automatická úloha – Zpracování ukončených
pracovních poměrů. Úloha osoby s ukončeným pracovním poměrem přeřadí
do určeného organizačního útvaru určeného pro ukončené pracovní poměry.

08.06.2020
•

Upraven import žádostí (schválených absencí). Počet hodin absence se z
externího systému převezme pouze v případě jednodenní absence. U
vícedenních absencí bude počet hodin určen automaticky.

07.06.2020
•

Je-li plánem směn určena směna, která je definovaná v rozvrhu dne, provede
program stejné zpracování, jako při určení směny rozvrhem (automatické
generování dalších záznamů dle rozvrhu dne).

•

Při zápisu návštěvy lze nyní vybrat až tři navštívené osoby.

•

Doplněn modul „Správa programu → Seznam období“.

•

Doplněna podpora provozu ve Thinfinity VirtualUI (Dloader.exe spouštět s
parametrem VIRTUALUI)

23.05.2020
•

V modulu „Převod dat na jiný typ“ lze nyní omezit převod jen na vybrané
tabulky.

•

V parametrech modulu „Plán směn více osob“ lze nyní vypnout zobrazování
skutečnosti z docházky a plánu ze schválených žádostí.

04.04.2020
•

Do parametrů terminálů Z-Ware (iRex/iTouch) doplněna předvolba „Potvrdit
zpracování off-line průchodu“.

02.04.2020
•

Při sestavování legendy tiskových sestav „Zpráva o pracovní době“ budou
použita jen konta obsažená v definici tiskové sestavy, není-li legenda
definovaná jiným způsobem.

29.03.2020
•

Do parametrů přehledu docházky (standardní varianta) doplněna předvolba
„barevné rozlišování změn provedených obsluhou“. Je-li předvolba vypnutá,
změny provedené obsluhou nejsou barevně odlišeny.

•

Do parametrů rozpisu práce pro typ rozpisu 1 doplněna předvolba „povolit
nulovou dobu“ Při tomto nastavení lze z terminálu posílat více údajů (např.
více čísel projektů, zakázek) v jednom záznamu. Doplněna podpora
zpracování záznamů práce pořízených na docházkovém terminálu pro typ
rozpisu práce 1.

•

Do modulu „Přehledy z docházky“ doplněna nová sestava „N) Přehled všech
záznamů docházky“.

15.03.2020
•

Do záznamů doplňkových údajů pořízených na terminálu se nyní ukládá i čas
pořízení a terminál/snímač, na kterém byl záznam pořízen.

•

V definici doplňkových kont s typem výpočtu „součet doplňkových údajů“ a
„doplňkové údaje x sazba“ lze nyní zapnout novou předvolbu „jen záznamy
mimo přestávku“.

•

Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ - variant 19 a 20
doplněna možnost zadat více variant nastavení. Před tiskem sestavy je potom
možné vybrat variantu nastavení.

•

Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ - variant 19 a 20
doplněna předvolba „ typ legendy“ s možnostmi „symboly kont/zkratky
kont/bez legendy“. Dále doplněno tlačítko „Exportované sloupce“ pro určení
volitelných sloupců, které mají být obsaženy v exportu dat tiskové sestavy.
Nově lze exportovat zkratku a popis nadřízeného útvaru osoby.

25.02.2020
•

V číselníku doplňkových údajů typu „bez autorizace“ je nyní možné zadat
hodnotu záznamu, která se do záznamu s doplňkovým údajem zapíše. V
předchozí verzi programu byla hodnota vždy 1.

•

V definici doplňkových kont s typem výpočtu „součet doplňkových údajů“ a
„doplňkové údaje x sazba“ lze nyní zapnout novou předvolbu „vypočítaný
výsledek odečíst od bilance“.

•

Sazbu pro doplňkové konto s typem výpočtu „doplňkové údaje x sazba“ lze
nyní definovat i v případě, že se u konta nevypočítává částka, nyní stačí
výpočet hodin. Do počtu hodin se potom ukládá vypočítaná hodnota násobená
sazbou.

•

Pro výsledky doplňkových kont s typem doby „součet doplňkových údajů“ a
„doplňkové údaje x sazba“ lze nyní výběrem z místní nabídky (pravé tlačítko
myši) použít volbu „zobrazit postup při výpočtu“ - zobrazí se záznamy doplňků,
ze kterých bylo konto vypočítáno.

•

Do modulu „Prohlížení nebo sledování průchodů přes snímače“ doplněna
možnost filtrovat „jen pokusy o průchod“ a „jen průchody, při kterých došlo k
otevření (dveří)“.

•

Do modulu „Přehledy z docházky“, sestavu „K) Doplňky a výsledky s
vybraným kontem“ doplněna možnost filtrovat zpracovávané osoby podle
nadřízeného.

•

Do modulu „Výmaz duplicitních záznamů“ doplněna podpora výmazu
duplicitních poznámek připojených k záznamům docházky.

•

Do tiskové sestavy „Cestovní příkaz“ - varianta 04 doplněn vlevo dole text
„Vyúčtování upravil“ s místem pro podpis.

•

Při prohlížení snímačů se v detailu v pravé části obrazovky zobrazuje údaj
„Minimální doba mezi průchody“.

05.02.2020
•

Do parametrů terminálů iRex/iTouch a čteček k nim připojeným doplněna
předvolba „Povolit průchod všem bez řízení oprávnění“. Pro takto nastavená
zařízení nelze definovat přístupové oprávnění, přístup je povolen všem.

25.01.2020
•

Do modulu „Osoby“ doplněna možnost zobrazovat sloupec „Konto při
nepřítomnosti“.

•

V tiskové sestavě modulu Jídelna „Přehled objednávek s popisem z jídelníčku“
zvětšen font z 8 bodů na 10 bodů.

12.01.2020
•

Automatická úloha Dserveru „Čištění protokolu událostí“ přejmenována na
„Čištění dat“ a kromě výmazu dat z protokolu událostí nyní volitelně odstraňuje
i data načtení z terminálů iRex/iTouch a záznamy o průchodech přes
terminály.

09.01.2020
•

Do definice denního rozvrhu pracovní doby doplněna možnost zadat měsíce,
ve kterých definice platí. V jednom rozvrhu pracovní doby tak lze mít
nadefinované různé směny v různých měsících.

•

Přepracován modul „Rozvrhy pracovní doby“ - doplněny nástrojové lišty,
doplněna volba pro kopírování dne rozvrhu, při hromadném vyplňování dnů
rozvrhu kopírováním parametrů vybraného dne lze vybrat měsíce, pro které
akce platí, doplněna volba pro formální kontrolu parametrů rozvrhu.

27.12.2019
•

Doplněna možnost definovat vlastní popis pole „Dopravní vzdálenost“ v
údajích osob.

•

V definici výpočtu uživatelsky definovatelného konta lze nyní použít
proměnnou ?vzdalenost, do které se doplní hodnota pole „Dopravní
vzdálenost“ z údajů právě zpracovávané osoby.

•

V parametrech automatického doplňování chybějících záznamů v definici
modelu pracovní doby lze nyní zvolit variantu „dle definice“ - k automatickému
ukončení dojde pouze při splnění pravidel rozšířených parametrů.

•

V rozšířených pravidlech automatického doplňování chybějících záznamů
(definice modelu pracovní doby) lze nyní zadat i čas začátku 0:00 a čas konce
24:00.

•

Do parametrů základních kont doplněna možnost zadat pevnou dobu (počet
hodin) pro celodenní záznamy.

10.12.2019
•

Doplněn export mzdových podkladů do SQL tabulky systému KS Mzdy

•

Do parametrů chodu stravování doplněna předvolba „nepřipravuje se, není-li
jídelníček“.

•

Doplněna možnost importu jídelníčku z URL.

•

Do tiskových přehledů modulu Jídelna doplněna nová varianta přehledu B)
podrobný přehled objednávek – 02) Přehled objednávek s popisem z
jídelníčku. U této varianty sestavy lze vybrat chody stravování, které se budou
v sestavě tisknout.

•

Doplněn modul „Přehled změn objednávek“ modulu „Jídelna“.

•

Do záznamu úhrady stravného doplněna předvolba „nulování kreditu“ - při
zapnutí předvolby systém automaticky doplní aktuální částku kreditu osoby s
obráceným znaménkem. Zápisem tak dojde k vynulování kreditu osoby.

•

Nulování kreditu lze např. použít při změně způsobu úhrady strávníka „srážky
ze mzdy“ → „kredit“.

•

Do parametrů automatických úloh DServeru doplněna možnost určit dny v
týdnu, ve kterých se bude úloha spouštět. Lze také nastavit, zda se úloha
spustí ve dnech označených jako svátek.

•

V automatické úloze DServer typu „Export údajů modulu Jídelna“ lze pro
období „zítřek“ a „pozítří“ zadat dny v týdnu, které se mají přeskočit. Dále
doplněn typ zpracování – původní typ „export dat“ byl rozšířen o „tiskový
přehled“, který slouží k automatickému zpracování libovolného přehledu
modulu Jídelna, uložení do .pdf a volitelně odeslání e-mailem.

•

Doplněn nový typ automatické úlohy DServeru „Import údajů modulu Jídelna“.
Importovat lze soubor plateb nebo jídelníček. Import musí být předem
nadefinován v programu Dklient.

•

Upraven import osoby typ N) SQL dotaz přes ODBC, nyní lze zapsat vlastní
SQL dotaz pro výběr osob i pro výběr zůstatků fondu konta.

•

Doplněna podpora zobrazování fotografií pořízených při průchodu přes
terminál.

•

V modulu „Objednávka stravy osoby“ doplněna možnost vybrat osobu pomocí
čísla čipu.

19.11.2019
•

Doplněna podpora dočasných změn přístupových skupin definovaných pro
organizační útvar. V předchozí verzi bylo možné definovat dočasnou změnu
přístupové skupiny pouze pro jednotlivé osoby.

13.11.2019
•

Doplněna nová varianta exportu do PAM Gordic – dávka změn XML.

05.11.2019
•

Do modulu „Import průchodů“ doplněna podpora průchodů ze souboru s daty z
terminálů a jednotek ACSLine.

•

Do parametrů tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ doplněn parametr
„rozsah pružné směny určit podle začátku práce“ - ve variantách sestavy s
tiskem začátku a konce směny je rozsah doby směny určen dynamicky v
rozmezí „příchod“ až „příchod + délka směny“.

•

Do objektu pro výběr osoby v nástrojové liště (např. přehled docházky,
objednávky stravy,…) doplněno tlačítko pro vyhledání osoby podle čipu.

•

Ve zobrazení seznamu osob oprávněných procházet přes vybraný snímač se
nyní zobrazuje i sloupec s informací, zda je průchod přes zařízení zapsán do
záznamů docházky.

24.10.2019
•

Pole pro křestní jméno osoby rozšířeno z 15 na 30 znaků.

•

Při vytváření kopie přístupové skupiny se nekopírují definice přístupu pro
nepoužívaná zařízení (off-line + bez přenosu).

•

Používají-li se rozšířená uživatelská oprávnění pro přístupové skupiny, nově
zapsaná přístupová skupina se automaticky doplní do seznamu skupin
přístupných aktuálnímu uživateli.

17.10.2019
•

Rozšířeny možnosti definice a zpracování uživatelsky definovaných sestav –
možnost zpracování sestavy za více období, zobrazení sestavy jako volby v
hlavní nabídce, vzorce pro výpočet sloupců sestavy, zpracování jen pro
vybranou osobu …

•

Do seznamu osob zpracovávaných v uživatelsky definované sestavě je
automaticky doplněna aktuálně přihlášená osoba, uživatel tak v sestavě uvidí
své vlastní výsledky bez ohledu na přístupová oprávnění ke svým údajům.

10.10.2019
•

Doplněna podpora zpracování komentáře s typem zpracování "přerušení
(odchod + příchod)", na základě jednoho čipování s tímto komentářem se do
docházky osoby vloží přerušení práce - odchod a příchod s předem určenou
dobou trvání.

•

Upraven import osob z webové služby Bakaláři – zpracování null hodnoty
vracené v evidenčním čísle studentů.

26.09.2019
•

Doplněna podpora zpracování „dalšího identifikátoru“ čipu.

•

V parametrech doplňkového konta se způsobem výpočtu „stravné z modulu
Jídelna“ lze nyní určit započítávané chody a nastavit, zda se bude do hodnoty
konta započítávat stravné k úhradě strávníkem nebo dotace stravného.
Výpočet lze vypnout pro strávníky, kterým se sleduje kredit.

•

Žádosti může schvalovat i nadřízený pracovník schvalovatele

•

Do parametrů rozpisu práce doplněna možnost nastavit nadřízené položky.

•

Při zápisu do číselníku rozpisu práce se zadává i nadřízená položka, je-li její
použití pro daný typ číselníku povoleno v konfiguraci.

•

Upraven import číselníku rozpisu práce - doplněna podpora importu
nadřízených položek.

•

Upraveno generování položek číselníku rozpisu práce - doplněna podpora
definice nadřízené položky.

02.09.2019
•

Do parametrů terminálů iTouch doplněna předvolba „Zobrazovat fotografii
procházející osoby“.

28.08.2019
•

Při odchodu pomocí čipu je automaticky ukončena případná návštěva typu
"zapomenutý čip" odcházející osoby.

•

Doplněna podpora importu čísel čipů ze systému Edupage.

27.08.2019
•

Do konfigurace systému doplněna předvolba "Novým osobám automaticky
přidělit osobní číslo". Je-li předvolba zapnutá, systém při zápisu nové osoby
nevyžaduje zadání osobního čísla a osobní číslo automaticky osobě přidělí.

•

V konfiguraci programu byly parametry týkající se osobních čísel přesunuty na
záložku "Ostatní" do sekce "Osobní čísla". Tlačítko "Stravné..." bylo přesunuto
na záložku "Parametry systému" a přejmenováno na "Nárok na stravné..."

•

Po stisku tlačítka "Další" ve formuláři pro zápis záznamu docházky se nyní do
nového záznamu přebírá i zadané konto.

20.08.2019
•

Při potlačení záznamů dne bez směny nyní nedochází k výmazu denního
součtu – den se stále zobrazuje v přehledu docházky.

19.08.2019
•

Do parametru exportu záznamů docházky (automatická úloha DServeru)
doplněna možnost přidávat a odstraňovat exportované sloupce, nastavovat
oddělovače desetinné části čísel a oddělovače textů. Lze volit, zda se bude
exportovat čistá doba (po odečtení přestávek) nebo celková doba vč.
přestávek.

•

Upravena tisková sestava „Cestovní příkaz“ - varianta 04: doplněna podpisová
doložka s předvyplněným jménem pracovníka a jeho nadřízeného.

•

Ve webovém rozhraní lze nyní opravovat a zapisovat záznamy práce typu 1
(rozepisování do speciální tabulky).

•

V údajích snímače/terminálu se zobrazuje vnitřní ID zařízení.

14.07.2019
•

Možnost ořezu osobních/evidenčních čísel doplněna i do importu osob ze
systému Bakaláři (souborová i SQL verze).

11.07.2019
•

Do parametrů importu osob z webové služby systému Bakaláři doplněna
možnost nastavit pozici ořezu importovaných osobních/evidenčních čísel.

09.07.2019
•

Při kontrole podpisu docházky se nezpracovávají informativní záznamy
výsledků.

•

Do konfigurace modulu Jídelna doplněna možnost zadat minimální oprávnění
nutné pro zobrazení cizích objednávek stravy.

29.06.2019
•

Doplněna podpora výpočtu období od – do u doplňkových kont s normálním
typem doby.

•

Do parametrů doplňkových kont s normálním typem doby doplněna předvolba
„neseskupovat dny“ pro konta s výpočtem období od – do.

•

Stav nástrojových lišt (skrytá/zobrazená) se nyní automaticky ukládá a
nastavuje při příštím spuštění.

•

Do parametrů přehledů z docházky (záznamy nebo součty s vybraným
kontem) doplněna předvolba „jen dny se směnou“.

•

Do modulu „Kontrola podpisů“ doplněno tlačítko „Podepsat vše“ pro hromadný
podpis docházky všech vybraných osob.

26.06.2019
•

Doplněna nová varianta tiskové sestavy „Cestovní příkaz“.

•

Doplněna možnost skrývat nástrojové lišty.

24.06.2019
•

Při importu osob se nyní zpracovává datum narození i z neúplného rodného
čísla.

•

Při zpracování průchodů z terminálů se nyní zaznamenává čas včetně
sekund. Sekundy v časech průchodů se potom používají při dalším zpracování
pro správné určení pořadí průchodů zaznamenaných v jedné minutě.

•

V prohlížení průchodů se nyní zobrazuje čas průchodu včetně sekund.

•

Položka nabídky „Změny v záznamech docházky“ se nyní zobrazuje všem
uživatelům bez ohledu na úroveň oprávnění. V modulu se ovšem zobrazují jen
záznamy osob, ke kterým má přihlášený uživatel dostatečné přístupové
oprávnění.

18.06.2019
•

Upraven test duplicitních průchodů při exportu do systému Edookit.

10.06.2019
•

Přepracován vzhled modulu „Prohlížení žádostí“, doplněna možnost filtrování
žádostí podle útvaru.

•

Do parametrů typů žádostí doplněna možnost zadat zkratku typu. Zkratka typu
žádosti se potom zobrazuje např. v modulu „Plán směn více osob“.

•

V údajích zobrazovaných modulem „Plán směn více osob“ se zobrazují i údaje
schválených žádostí s budoucím obdobím platnosti.

•

Do parametrů modulu „Plán směn více osob“ doplněna předvolba
„nezobrazovat směny“. V přehledu se potom zobrazuje skutečnost z docházky
osob + schválené žádosti s budoucí platností + plánované celodenní záznamy
z plánu směn.

•

Do konfigurace systému na záložku „E-mail a web“ doplněno tlačítko „Místní
sítě“ pro zadání rozsahu sítí, které budou ve webovém rozhraní považovány
za místní (lokální) sítě.

•

Do parametrů komentářů průchodů doplněna sekce „Webový terminál“ s
předvolbami „nepoužívat ve vnitřní síti“ a „nepoužívat ve veřejné síti“.

•

Předvolbami lze omezit použití komentáře na webovém terminálu na přístup z
místní/veřejné sítě.

•

Doplněna nová varianta exportu do systému Helios Orange – v nové variantě
se identifikace osoby odesílá v XML elementu <Alias>.

•

V modulu „Změny v záznamech docházky“ a „Schvalované záznamy
docházky“ lze nyní vybrat útvar, jehož záznamy se budou zobrazovat.

10.05.2019
•

Upravena kontrola podpisů docházky – v modulu „Přehled docházky“ byly
nastaveny mírně odlišné podmínky kontroly než v modulu „Kontrola podpisů“.

•

Po kliknutí na indikátor podepsané docházky se nyní zobrazí informace o
osobě, která docházku podepsala.

30.04.2019
•

Upraven modul pro určování směny a s tím související zaokrouhlování časů
příchodů dosud neukončených záznamů docházky.

•

Do parametrů uživatele programu na záložku „Omezení“ doplněna předvolba
„Zakázat zobrazování osobních údajů podléhajících GDPR“. Uživateli s tímto

nastavením se nebudou zobrazovat GDPR údaje, i kdyby k nim měl z důvodu
úrovně oprávnění (administrátor, personální správa) přístup standardně
povolený.
17.04.2019
•

Je-li v parametrech základního konta nastaveno zaokrouhlování denních
součtů, provádí se toto zaokrouhlení i při výpočtu doplňkového konta s
určeným rozsahem započítávaného času od – do nebo s parametrem
„respektovat kalendářní dny“.

•

Upravena kontrola rozšířených uživatelských oprávnění pro konta.

10.04.2019
•

Změněna úroveň uživatelských oprávnění pro modul „Vozidla“ – nyní jsou
k dispozici úrovně: zápis požadavků, zápis rezervací, neomezené

•

Při změně stavu požadavku na přepravu (vyřízeno/nevyřízeno/vymazáno) je
žadateli odeslána informace e-mailem

•

Při tisku sestavy „Zpráva o pracovní době“ (varianty se dny ve sloupcích –
aktuálně varianty 4, 19 a 20) je možné nastavit parametr „Nová stránka při
změně údaje“. Zvolený údaj, který znamená odstránkování, se tiskne v záhlaví
sestavy.

•

V oprávnění uživatele pro přístup do webového rozhraní lze povolit/zakázat
přístup na stránky „Vozidla“.

•

Do parametrů doplňkového konta s typem doby „součet doplňků a výsledků“
doplněna možnost omezit zápočet jen na kladné hodnoty
započítávaných/odečítaných kont.

•

Rozšířeno pole pro uložení tzv. extradat zasílaných terminálem z původních
40 znaků na 50 znaků.

23.03.2019
•

Doplněna automatická evidence použitých osobních čísel, údaje lze spravovat
pomocí volby „Správa programu → Použitá osobní čísla“

•

Do konfigurace systému doplněna předvolba „Nepřidělovat použitá osobní
čísla“. Je-li předvolba zapnutá, program nepovolí přidělení osobního čísla,
které bylo v minulosti použito.

•

Upraveny úrovně přístupových oprávnění uživatelů pro modul Vozidla. Nyní
lze nastavit úrovně: zápis požadavků, zápis rezervací, neomezeně.

•

Upraven modul pro zápis požadavků na přepravu.

13.03.2019
•

Do automatických úloh programu DServer doplněn typ úlohy „Čištění
protokolu událostí“.

24.02.2019
•

Do nástrojové lišty v modulu „Organizační členění“ doplněno tlačítko pro
zobrazení přístupových oprávnění k osobám vybraného útvaru. Tlačítka na
pravé straně formuláře odstraněna a nahrazena tlačítky v horní nástrojové
liště.

•

Do automatických úloh programu DServer doplněn typ úlohy „Uzavření
uplynulého období“ - v určený den v měsíci provede uzavření uplynulého
období.

19.02.2019
•

Při importu z webové služby Bakaláři se kontroluje pouze „major“ verze
webové služby.

•

V parametrech vybraných variant sestavy „Zpráva o pracovní době“ lze nyní
definovat vlastní legendu vypisovanou na konci sestavy.

•

V modulu „Tiskové sestavy evidence osob“ lze nyní pro sestavu „Zpráva o
pracovní době“ zvolit uložení do tabulky XLSX, volitelně s rozdělením do více
souborů podle zvoleného údaje.

12.02.2019
•

Upraven import z webové služby systému Edookit – zpracování dat ve formátu
JSON bylo změněn o na XML.

•

V parametrech automaticky vkládaného záznamu v definic dne rozvrhu lze
nyní omezit maximální dobu vkládaného záznamu.

•

Doplněn modul „Kontrola/Uzávěrka → Pozdní příchody do vyučovacích hodin“
- modul zobrazí přehled pozdních příchodů a předčasných odchodů do/z
vyučovacích hodin. Pro zpracování je nutný import rozvrhu hodin ze školního
informačního systému.

•

Do nastavení tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“ - varianta 15 doplněn
parametr „pedagogickou činnost vypočítat pouze z rozvrhu hodin“

•

Do nastavení tiskových sestav „Zpráva o pracovní době“ (variant s vlastní
definicí tisknutých kont) doplněna možnost definovat vlastní legendu tisknutou
na konci sestavy. Není-li legenda zadaná, vytvoří se automaticky z číselníku
kont (stejně jako v předchozí verzi programu).

06.02.2019
•

Při importu osob z Active Directory lze nyní importovat i uživatelsky
definované vlastnosti (atributy AD struktury).

03.02.2019
•

Při exportu průchodů do sytému Škola OnLine se exportuje i údaj snímače
„Lokalita“ jako identifikace snímače v elementu <SNIMAC>

29.01.2019
•

Do parametrů snímačů iTouch doplněny parametry „hlásit počet přítomných
při každém průchodu“ a „hlásit počet přítomných při zjišťování stavu
terminálu“.

28.01.2019
•

Do parametrů snímačů iTouch a čteček k nim připojených doplněny parametry
provádění namátkových kontrol (vypnuto/zapnuto/zapnuto + nepovolit
průchod).

•

Do parametrů přístupových skupin doplněny parametry provádění
namátkových kontrol – zapnutí/vypnutí provádění kontrol + pravděpodobnost
kontroly ve tvaru 1:n (např. 1:20)

•

Do parametrů uživatel, sekce „Vrátnice“ na záložce „Moduly“ doplněna
předvolba „zapnout/vypnout namátkové kontroly osob“. Osoba s tímto
oprávněním může globálním přepínačem ovlivňovat provádění namátkových
kontrol procházejících osob.

•

V horní části obrazovky hlavního okna programu Dklient se uživatelům s
oprávněním „zapnout/vypnout namátkové kontroly osob“ zobrazí přepínač pro
zapnutí/vypnutí kontrol.

•

Do hlavní nabídky doplněna volba „Správa programu → Zapnutí/vypnutí
kontroly osob“ se záznamy o tom, kdo kdy zapnul/vypnul provádění kontrol.

•

Do prohlížení průchodů doplněn sloupec „Kontrola“ s hodnotou „ano“ u
průchodů, u kterých byla provedena kontrola osoby. Zobrazení sloupce je
nutné povolit pomocí tlačítka „Vzhled“.

•

Do parametrů čipu doplněna předvolba „nezobrazovat číslo čipu v záznamech
průchodů“. Místo skutečného čísla takto označeného čipu se v budou v
záznamech průchodů zobrazovat znaky * (hvězdičky).

•

Doplněna 24. varianta tiskové sestavy „Zpráva o pracovní době“.

16.01.2019
•

Při importu osob ze systému Bakaláři (souborová nebo SQL verze) se
zpracovává obsah pole „e_mail“ s e-mailovou adresou osoby.

10.01.2019
•

Doplněn import fotografií osob ze systému aSc Edupage.

•

Upraveno plánování směn (modul „Plán směn“ a „Plán směn více osob“) plán dne může nyní obsahovat i konto, které se vloží do docházky osoby jako
celodenní záznam v případě, že osoba v tomto dni nemá žádný jiný záznam.

•

Do modulu „Plán směn více osob“ doplněna možnost rychlého vkládání
(plánování) konta.

•

Do nastavení „Pořadí zpracování požadavků na automatické vložení
záznamu“ v „Konfiguraci systému“ na záložce „Automatické záznamy“
zařazena i položka „plán směn“.

