JEDÁLEŇ VERZIA 4 - prehľad nových vlastností
Užívateľské prostredie
 nové grafické prostredie programu
 rýchle menu v dvoch režimoch – len ikony, ikony s popisom
 implementácia „Drag & Drop“ pri priraďovaní kalendára, ID média, rozdelení osoby v karte zamestnanca
 možnosť zmeny obdobia kliknutím na názov mesiaca v aplikácii vpravo dole
 nové zobrazenie všetkých priradených rozdelení zamestnanca v jednom zoznamu v karte zamestnanca
Nové funkcie a vlastnosti
 evidencia výdaja straveniek
 možnosť zobrazenia dochádzky v objednávacom touchsreen-e
 doplnená možnosť spúšťať skripty ako udalosti pri spustení a ukončení aplikácie
 export vzorku databázy - možnosť exportu dát za vybrané období (mesiac)
 v zozname terminálov je zakázané editovať časy výdaja a mapovania jedál pre dochádzkové terminály
 úprava kópie cenovej kategórie - nekopíruje "Platnosť do"
 dotácia podľa osôb - oprava zobrazení - pokiaľ mal zamestnanec dátum nástupu a dátum priradenia cenovej kategórie v
priebehu mesiaca, tak sa mu v tomto období nezobrazovala dotácia.
 možnosť nastavenia času ukončenia burzy - čas ukončenia burzy sa nastavuje pri type denného jedla relatívne vzhľadom k
času výdaja
 editácia jedálnička - pri zmene popisu položky sa automaticky zmení i pole "popis v termináli" - k automatickej zmene dôjde
len v prípade, že je pôvodný popis v termináli rovnaký ako popis
 doplnená podpora DMR terminálov verzia firmware 16 pre VT (výdajový terminál) a verzia firmware 11 pre VBT (výdajový
bezobjednávkový terminál).
 opravené zobrazenie prehľadu podľa osôb - prehľad podľa osôb nešiel zobraziť, pokiaľ bola nainštalovaná len aplikácie
Jedáleň (bez Dochádzky)
 opravené mazanie pracovného pomeru
 oprava sprievodcu nastavením cenovej kategórie
 oprava vyhľadávania v zozname pracovných pomerov pre Oracle
Modul INTRAWEB
 pridaná možnosť nastavenia kódovania hesla pomocou MD5 alebo SHA1
Databáza, nastavenia systému
 nový systém aktivácie programu
 pri spustení agentov doplnená kontrola na nedokončenú reštrukturalizáciu. Pokiaľ je spustená úloha služby potom agent,
ktorý realizuje danú úlohu, skontroluje, či prebieha reštrukturalizácia, a v prípade že áno (alebo nebola správne dokončená),
potom danú úlohu nevykoná.
 doplnená možnosť spúšťať skripty (užívateľské funkcie) ako udalosti pri spustení a ukončení aplikácie.
 prepracovaný dialóg pre pripojenie k databáze, možnosť vytvorenia databázy priamo z programu.
 prístup do centra podpory zákazníka (helpdesk) priamo z programu.
 podpora UNICODE - Unicode je jednotný globálny štandard pre kódovanie znakov všetkých existujúcich abecied, ktorý
odstraňuje nutnosť používať pre rôzne jazykové prostredia rôzne kódové stránky pre kódovanie znakov abecedy. V praxi to
napr. znamená, že programy podporujúce Unicode používajú na rôznych jazykových verziách Windows jednotné kódovanie
znakov a pri zmene prostredia nedochádza k deformácii textu, ktorý bol vytvorený v inom jazykovom prostredí, a ktorý
obsahuje diakritiku. To sa týka ako prostredia programu, tak aj dát zapísaných v prostredí programu.
 množstvo ďalších drobných úprav a vylepšení ...
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