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DOCHÁZKA MINI

1
Úvod
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1 Úvod
Vážený uživateli, jsme rádi, že jste si vybral náš produkt
Automatizovaný Docházkový Systém Mini pro evidenci docházky.
Na následujících stránkách se dozvíte potřebné informace k instalaci
a ovládání programu.
Snahou autorů je podat užitečné informace jednoduše a přehledně.
Orientace v manuálu je snadná, protože jednotlivé názvy kapitol
manuálu odpovídají názvům v programu.
Budeme rádi, když nám pomůžete manuál zdokonalovat. Případné
komentáře a nápady směrujte na email: software@ron.cz.

1.1

Základní funkce

Systém DOCHÁZKA MINI slouží k evidenci docházky zaměstnanců a
přípravu tiskových podkladů pro zpracování mzdové agendy.
Používáním docházkového systému dosáhnete omezení chybovosti při
zpracování dat o docházce, lepšího využívání pracovní doby
kvalitativním zvýšením osobního přístupu zaměstnanců k pracovním
povinnostem (zvýšení pracovní morálky), vyloučení neoprávněných
přesčasových hodin.
Program pracuje s čtečkami různých výrobců a je možno po dohodě
použít čtečky dalších výrobců. Jako identifikační médium mohou být
použity čipy dallas, karty a přívěšky pro bezkontaktní snímání, karty s
čárovým a magnetickým proužkem a také otisky prstů.

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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Tato příručka popisuje pouze software ADS MINI na evidenci
docházky. Příručka k instalaci a obsluze jednotlivých technických
zařízení (hardware) je součástí dodávky docházkového systému.

1.2

Složení systému, provoz

Kompletní docházkový systém obsahuje tyto základní části:
identifikační média - bezkontaktní karta - počet dle konfigurace
balíčku
docházkový terminál - RT300 nebo DT1000
software pro evidenci docházky Docházka MINI
komunikační kabel, napájecí adaptér
uživatelská a instalační příručka

Zprovoznění a údržba systému:
nainstalujete hardware a kabeláž
do programu zadáte všechna potřebná data a nastavíte chování
systému
pracovníkům rozdáte identifikační media

11

Pravidelný provoz:
pracovníci používají terminály, registrují docházku
program načítá data z terminálu a zapisuje je do databáze
tisknete sestavy a exportujete data do navazujících systémů

1.3

Princip používání terminálu

Vzhledem k rozmanitosti docházkových terminálů a možnostem jejich
nastavení a způsobů používání není popis používání zařízení součástí
příručky. Popis používání terminálů najdete v dokumentaci k danému
konkrétnímu typu terminálu.

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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1.4

Princip používání ID média

Jako jeden ze základních principů je potřeba pracovníkům, kteří
budou používat ID média, vysvětlit logiku zpracování informací
docházkového systému.
Systém DOCHÁZKA MINI nepoužívá princip párování operací (hledání
navazujících počátků a konců).
Pracovník používá identifikační médium k registraci události, kterou
začíná provádět. Pokud ráno přijdete do práce - registrujete příchod
(začátek odpracované doby), odcházíte na oběd - registrujete oběd
(Přestávku), přicházíte z oběda - registrujete příchod (stejný příchod
jako ráno), odcházíte domů - registrujete odchod.
Program automaticky zjistí, jaká byla Vaše předchozí činnost,
předchozí činnost ukončí počátkem nové činnosti, kterou jste
zaznamenali.
Nikdy tedy nevolíte, co jste přestali dělat (to si program zjistí z
předchozí operace), ale volíte, co budete dělat.

13
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2 Instalace
Tato kapitola popisuje požadavky na software a hardware. Současně
zde naleznete postup instalace software pro jednu stanici a také pro
síťové prostředí.

2.1

Požadavky na hardware

Minimální požadavky na hardware:
Procesor Celeron 1GHz, operační paměť 1GB, operační systém
Windows XP, minimální rozlišení obrazovky 1280x768.
Doporučená minimální konfigurace hardware:
Procesor Intel Core Quad 2.6 GHz, RAM 4 GB, operační systém
Windows 7.
U konfigurace hardware platí pravidlo: čím výkonnější počítač, tím
rychlejší a pohodlnější práce se systémem. V síťovém provozu
(replikace) platí jako minimální konfigurace doporučená konfigurace.
Pro instalaci systému je potřeba jeden volný sériový port (COM) na
počítači a možnost připojení napájecího zdroje na 230V pro napájení
terminálu. Při větším rozsahu systému je nutné strukturu zapojení
systému individuálně konzultovat.

15

2.2

Požadavky na software

Programový systém je určen pro operační systémy Windows XP/
Vista/7. Databáze může být uložena jako SQL databáze na MS SQL
serveru 2000,2005,2008 MSDE, SQL 2005/2008 Expres, Interbase
Firebird (Win32/Linux) a Oracle 9,10,11.
Požadavky na instalaci komponent Windows pro korektní běh
programu:
XP/Vista/7
Není potřeba instalovat žádné komponenty. Všechny potřebné
komponenty již systém obsahuje. Je vhodné upgradovat Mdac na
poslední verzi. Poslední Mdac naleznete také na našich stránkách
www.ron.cz.
Pro instalaci komponent MDAC je nutno mít nainstalován Internet
Explorer ver. 4.0 a vyšší.
POZOR: Pokud prov á díte sta nda rdní insta la ci z insta la ční CD sa dy ,
insta lují se v še chny potře bné kom pone nty a utom a ticky .

2.3

Postup instalace

Distribuce produktu probíhá standardně pouze na CD. Instalační CD
vložte do mechaniky. Po vložení se automaticky spustí instalační
menu z CD. Pokud se menu nespustí automaticky, spusťte instalační
program MENU.EXE z CD disku. Vyberte požadovaný program (WIN)
a potvrďte, že chcete instalaci provést.

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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Spustí se Průvodce instalací, který vám pomůže instalaci provést.
Čtěte pokyny průvodce a řiďte se jimi.
1.

Kdykoli můžete přerušit instalaci stisknutím tlačítka
Pokračujte klepnutím na

17

.

.

2.

Nyní musíte odsouhlasit podmínky licenční smlouvy, aby mohl být
program nainstalován. Pokud zaškrtnete "Nesouhlasím s podmínkami
licenční smlouvy", nebude možné pokračovat v instalaci. Proto zvolte
"Souhlasím s podmínkami licenční smlouvy" a pokračujte stisknutím
tlačítka

.

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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3.

Tento krok umožní zvolit cílové umístění programu. Vyberte cestu
pomocí tlačítka

, nebo ponechte cíl beze změny a

pokračujte v instalaci tlačítkem

19

.

4.

Nyní vám program nabídne možnost zvolit typ terminálu, který
budete používat. Po volbě terminálu pokračujte tlačítkem
.

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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5.

Dále vytvoříte zástupce aplikace ve vámi určené složce. Vyberte
cestu pomocí tlačítka
pokračujte v instalaci tlačítkem

21

, nebo ponechte cíl beze změny a
.

6.

Nyní vám program nabídne možnost zvolit další úlohy, které mají být
provedeny. Zvolte další úlohy a pokračujte tlačítkem

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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7.

V této chvíli vám průvodce instalací nabízí možnost překontrolovat
všechna nastavení. Pokud se rozhodnete změnit kterýkoliv údaj,
stiskněte tlačítko
.

23

,

nebo

pokračujte

stisknutím

8.

Nyní můžete sledovat průběh kopírování součástí programu do vámi
zvoleného adresáře.

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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9.

Po ukončení instalace uzavřete instalační menu stiskem tlačítka
. Program je nyní úspěšně nainstalován.

25

2.4

První spuštění

Spuštění programu můžete provést:
- výběrem ikony na ploše, kterou zde automaticky umístil instalační
program nebo
- výběrem položky v menu Start operačního systému Windows.

1.

Program se dotáže, jestli si přejete vygenerovat databázový soubor
data.mdb. Zvolte
v případě, že nemáte zakoupenou
SQL verzi programu a postupujte oddílem 2a). Pokud máte SQL
verzi programu, stiskněte

© 2013 RON Software, spol. s r.o.

a pokračujte oddílem 2b).

26

2a)

Program vytváří databázi včetně tabulek.
Po vytvoření databáze podá program informaci, kterou potvrďte
stiskem

27

. Tímto je instalace ukončena.

2b) Zvolte Typ připojení:
- MS SQL server - vyplňte zobrazená pole a poté vytvořte databázi
(výhodou tohoto typu připojení je možnost vytvoření nové
databáze).

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.
Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).
Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.
Databáze - můžete vybrat ze seznamu již vytvořených databází
nebo kliknout na tlačítko
. Otevře se okno, do
kterého uvedete název databáze. Poté potvrdíte dotaz o provedení
restrukturalizace
připojené
databáze.
Program
provede
restrukturalizaci dat a vygeneruje základní nastavení databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto
hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

© 2013 RON Software, spol. s r.o.
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- SQL server - slouží pro připojení k jiným typům databázových
serverů pomocí OLE DB rozhraní.

Pomocí tlačítka

můžete vytvořit řetězec spojení:

v záložce "Zprostředkovatel" vyberte "Microsoft OLE DB Provider
for SQL Server"
v záložce "Připojení" nastavte následující hodnoty:
1. Název nebo IP adresu SQL serveru;
2. Zadejte uživatelské jméno ("sa" - systém administrator) a heslo
pro přihlášení k serveru;
3. Zapište nebo vyberte název databáze;
4. Proveďte test spojení, po úspěšném testu potvrďte tlačítkem OK.

29

- Soubor MDB - umožní připojit již vytvořený MDB soubor.

Do pole MDB soubor můžete zadat cestu k souboru ručně, nebo
pomocí tlačítka
pohodlněji.

, které pomocí průzkumníka umožní najít soubor

© 2013 RON Software, spol. s r.o.

30

- Firebird - umožní připojit již vytvořený FDB soubor.

Do pole FDB soubor můžete zadat cestu k souboru ručně, nebo
pomocí tlačítka
pohodlněji.

2.5

, které pomocí průzkumníka umožní najít soubor

Instalace databázového serveru

Umístění databáze:
První volbou je umístění dat. Jelikož u síťové verze předpokládáme
využívání dat více uživateli v síti, měli byste data uložit na síťový
server. Pokud se rozhodnete data uložit na lokálním počítači, musíte
jej nastavit jako sdílený a musí být spuštěn vždy, kdykoliv budou jiní
uživatelé data potřebovat. Další nevýhodou umístění dat na lokálním
počítači je riziko zhroucení a restartu běžně používaného počítače.
Nekorektní uzavírání databáze může vést k poškozování této
databáze. Proto jednoznačně preferujeme umístění dat na serveru,
který je k tomuto účelu určen.

31

2.6

Instalace síťové verze

Pokud máte zakoupenou síťovou verzi systému, máte několik variant
rozložení systému.
Umístění programu:
Pro umístění aplikace je možné použít dvě varianty, z nichž každá má
své výhody:
První variantou je instalace aplikace na všechny lokální
počítače, které budou s daty systému pracovat. Na lokálně
instalovaných aplikacích potom nastavujete cestu k databázi.
Výhodou je jisté zvýšení rychlosti při spouštění systému. Nevýhodou
je vysoká náročnost na údržbu takto nainstalované aplikace. Při
instalaci update a upgrade systému musíte zajistit výměnu aplikace
na všech těchto stanicích, což je velmi nepraktické.
Druhou variantou je umístění aplikace na server. Všichni uživatelé
potom spouštějí tuto jedinou aplikaci, jejíž správa při update nebo
upgrade je pro správce velmi snadná. V tomto případě je sice doba
pro spuštění aplikace delší, při běžném provozu však nepodstatná.
Jak z výše uvedeného vyplývá, doporučujeme druhou variantu umístění aplikace na server. Umístění aplikace na server však
neznamená, že nemusíte na lokálním počítači zajistit podmínky pro
správný chod aplikace. Aplikace potřebuje mít nainstalovány
komponenty pro přístup k datům, viz kapitola Požadavky na software
16 . Všechny potřebné soubory pro instalaci povinných komponent
jsou obsaženy na instalačním CD. Při provádění instalace instalačním
programem se všechny potřebné komponenty nainstalují
automaticky.
Instalace samotná je identická s běžnou instalací
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3 Licence
Po nainstalování je program standardně v režimu demoverze. K
tomu, aby program fungoval plnohodnotně, je nutné provést
AKTIVACI. Aktivací se rozumí zadání licenčních parametrů z
registrační karty.
Aktivace je způsobem ochrany programu před neoprávněným
používáním jinými osobami.
POZOR: Ne za pom e ňte , že m ůže te progra m použív a t pouze v rozsa hu,
ja ký v á m dov oluje za koupe ná lice nce . Užív á ní progra m u na d rá m e c
lice nce ne bo posky tnutí progra m u jiné m u uživ a te li je poruše ním
zá kona a v přípa dě zjiště ní ne oprá v ně né ho použív á ní progra m u jsou
a utoři oprá v ně ni chrá nit sv é zá jm y i prá v ní ce stou.
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Pro aktivaci otevřete okno pro zadání registračních údajů Systém/
Správa databáze/Aktivace.

Ve formuláři jsou čtyři údaje zvýrazněny tučně. Tyto údaje musíte
opsat z registrační karty přesně tak, jak jsou uvedeny. V případě, že
budete mít v některém údaji chybu (nebude podle registrační karty),
neproběhne aktivace úspěšně. Ostatní údaje ve formuláři, které
nejsou zobrazeny tučně, nejsou pevně vázány a můžete je měnit.
Název - povinný údaj. Po instalaci programu je v názvu firmy
zadána firma RON Software. Tento údaj nahraďte názvem vaší
firmy tak, jak je zadaný na registrační kartě.
Název (druhý řádek) - pokud je v registračním formuláři
uveden, musíte jej rovněž zadat přesně podle údajů v registraci.
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Ulice / Město / PSČ - adresa uživatele.
Telefon - telefonní číslo uživatele.
Fax - faxové číslo uživatele.
Email - adresa elektronické pošty uživatele.
IČO - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.
DIČ - daňové identifikační číslo.
Licenční číslo - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.
Aktivační kód - povinný údaj. Zadejte podle registrační karty.

Pokud máte údaje správně zadány, stiskněte tlačítko
pro potvrzení. Nemáte-li v aktivaci překlep, ohlásí program, že
aktivační kód byl identifikován a program bude převeden do ostré
verze. Jestliže program nahlásí, že aktivace neproběhla v pořádku,
musíte zadání údajů překontrolovat.
Pokud jste aktivaci provedli úspěšně, program se spustí v plně
funkční verzi.
POZOR: Pokud m á te ne sprá v ně v y plně nou a ktiv a ci, bude sy sté m
fungov a t ja ko de m ov e rze pro 3 za m ě stna nce . Pokud se ně kdy v
průbě hu prá ce pokusíte a ktiv a ci zm ě nit (na př. v y m ě nit ná ze v firm y ),
sy sté m se oka m žitě pře pne do re žim u de m ov e rze a bude poža dov a t
za dá ní pův odní sprá v né a ktiv a ce .
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4

Ovládání programu

V následujících kapitolách naleznete instrukce k ovládání systému,
tedy popis práce v seznamech a formulářích vyskytujících se v
programu.
Seznam je tvořen několika záznamy, které lze filtrovat. Na základě
zvolených filtrů se zobrazí v řádcích požadované údaje. Nepoužívejte
seznam pro editaci.
Formulář zobrazuje data pouze jednoho vybraného záznamu ze
seznamu a uvedené hodnoty můžete libovolně upravovat, rušit,
popřípadě vkládat nové.

4.1

Ovládání seznamu

Každý seznam má ve své horní části zobrazena tlačítka pro ovládání.
Po kliknutí na tlačítko program provede definovanou akci. Stejného
výsledku dosáhnete kliknutím na nabídku "Aktuální okno" v menu a
výběrem akce, kterou chcete provést. Každá akce má také přiřazenu
klávesu nebo kombinaci kláves, kterou můžete akci vyvolat bez
použití myši. Seznam slouží pouze pro zobrazení v řádcích.
Nepoužívejte seznam pro přímou editaci. Vždy si otevřete okno s
formulářem pomocí akce
záznamu.

Nový záznam nebo

Editace

Ukázka nástrojové lišty:
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Používaná tlačítka - akce:
Nový záznam - otevře formulář pro zápis nového
záznamu do seznamu. Klávesová zkratka ALT+INS
nebo F4.
Nový záznam z kopie aktuálního - otevře formulář
pro zápis nového záznamu do seznamu. Hodnoty
položek nastaví podle záznamu, který byl v seznamu
aktuálně označen. Vždy je nutné změnit alespoň
klíčové položky, jinak nebude možné záznam zapsat
kvůli duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka
CTRL+K.
Editace záznamu - otevře formulář s aktuálním
záznamem pro editaci (změnu údajů). Klávesová
zkratka CTRL+ENTER nebo F5.
Zrušit záznam - provede zrušení záznamu ze
seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda
opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce
nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené položce
závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy program
umožní položku smazat a oznámí, že záznam nelze
odstranit, protože obsahuje související záznamy.
Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.
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Obnovit obsah seznamu - po použití této akce
program obnoví obsah aktuálního seznamu. Pokud jste
měli seznam otevřený a přes jiný seznam změnili jeho
obsah, neprovádí program z časových důvodů
automatické obnovení. Stejná situace nastává, pokud
změníte parametry zobrazení seznamu. Vždy platí pokud je seznam neaktuální, zvolte tuto akci. Klávesová
zkratka CTRL+O.
Rychlé vyhledávání - po použití této akce, nebo
stiskem CTRL+F, se ve spodní části seznamu zobrazí
řádek s editačním polem pro zápis hledané hodnoty.
Vedle editačního pole můžete mít nastavenu hodnotu
"Vyhledávání" nebo "Výběr" a zaškrtnutou volbu
"Vybírat podle podřetězce".

Zrušení výběru - po stisku tlačítka se řádek pro rychlé
hledání uzavře.
V poli - implicitně je zvolena nabídka (všechna textová
pole), to znamená, že zadaná hodnota se hledá ve všech
textových sloupcích. Po výběru některého z polí program
hledá zadanou hodnotu jen v příslušném sloupci.
Vedle editačního pole můžete mít nastavenou hodnotu
Vyhledávání nebo Výběr a zaškrtnutou volbu Vybírat podle
podřetězce.
Vyhledávání - pokud máte nastavenou tuto volbu, bude se
seznam při zápisu do editačního pole posouvat na hodnotu,
která začíná hledanou hodnotou nebo hodnotou blízkou.
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Výběr - pokud máte nastavenou tuto volbu, bude se
seznam při zápisu do editačního pole omezovat a zobrazovat
pouze hodnoty, které začínají hledanou hodnotou.
Vybírat podle podřetězce - jestliže zaškrtnete tuto volbu,
bude se seznam omezovat na hodnoty, které obsahují
hledanou hodnotu. Tuto volbu velmi často použijete, když
znáte jen část hledané hodnoty.

Nastavení řazení - řazení záznamů v seznamu lze
nastavit několika způsoby.
Způsoby řazení lze definovat v editoru řazení 46 , který
můžete vyvolat stisknutím daného tlačítka nebo kombinací
kláves CTRL+R. V editoru řazení 46 můžete vytvořit a
pojmenovat vlastní způsoby řazení.
Kliknete-li dvakrát (dvojklik) na nadpis zobrazeného sloupce
v seznamu, nadpis se podtrhne a seznam se seřadí podle
této položky. Dvojklikem na nadpis pole v seznamu se
automaticky vytvoří (pokud již neexistuje) a vybere řazení
podle daného pole.
Přehled možných způsobů řazení nadefinovaných v editoru
řazení 46 lze vyvolat kliknutím na šipku vedle tlačítka pro
nastavení řazení.
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Nastavení filtru - tato volba umožňuje vyvolat
seznam definovaných filtrů 48 , ve kterém lze filtry
vytvářet, editovat, případně rušit. Tyto filtry lze pak
aktivovat jejich výběrem. Nadefinované filtry lze rychle
volit kliknutím na šipku vedle tlačítka pro nastavení
filtru.
Nastavení vzhledu - stiskem tohoto tlačítka, nebo
stiskem CTRL+L, vyvoláte editor nastavení sloupců 58 ,
který umožňuje nastavení vzhledu seznamu. Lze volit
pořadí, viditelnost, editovatelnost, barvy a fonty
sloupců a jejich nadpisů v seznamu. V editoru
nastavení sloupců 58 lze vytvářet více různých
nastavení, která pak lze rychle volit pomocí rychlé volby
(kliknutím na šipku vedle tlačítka editoru nastavení
vzhledu 58 ).
Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo
stiskem CTRL+T, se vyvolá seznam tiskových sestav 74
, ve kterém můžete vytvářet, editovat, rušit a tisknout
sestavy s aktuálně zobrazenými záznamy v seznamu.
Tento seznam tiskových sestav ve skutečnosti obsahuje
dvě záložky se dvěma seznamy pro dva druhy sestav.
Exporty - stiskem tohoto tlačítka, nebo stiskem
CTRL+E, vyvoláte seznam exportních sestav 78 , který
umožňuje vytvářet, editovat, rušit exportní sestavy a
exportovat data (aktuálně zobrazené záznamy v
seznamu) ve formátu definovaném jednotlivými
exportními sestavami.
Za posledním tlačítkem jsou zobrazeny názvy aktuálně zvoleného
řazení a filtru.
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Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá a položka akce není
v menu dostupná), nemáte přístupová práva tuto akci provádět, nebo
v daném stavu není možné tuto akci provést.

4.2

Ovládání formuláře

Každý formulář má v dolní části zobrazenou lištu s tlačítky pro
základní ovládání formuláře.

Malá tlačítka vlevo na liště:
Nový záznam - vytvoří nový záznam a umožní jeho
vložení do seznamu. Klávesová zkratka ALT+INS nebo
F4.
Nový záznam z kopie aktuálního - vytvoří nový
záznam, kde hodnoty položek nastaví podle záznamu,
který byl aktuální před vytvořením nového záznamu.
Vždy je nutné změnit alespoň klíčové položky, jinak
nebude možné záznam zapsat, a to kvůli duplicitě
klíčové položky. Klávesová zkratka CTRL+K.
Zrušit záznam - provede zrušení záznamu ze
seznamu. Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda
opravdu chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce
nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené položce
závislé další údaje v databázi. Proto ne vždy program
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umožní položku smazat a oznámí, že záznam nelze
odstranit, protože obsahuje související záznamy.
Klávesová zkratka ALT+DEL nebo F8.
Skok na první záznam - zobrazí se první záznam v
seznamu, ze kterého je formulář otevřen. Klávesová
zkratka CTRL+Home.
Skok na předchozí záznam - bude zobrazen
předchozí záznam v seznamu, ze kterého je formulář
otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgUp.
Změna akt. záznamu výběrem ze seznamu umožní skok na vybraný záznam ze zobrazeného
seznamu. Klávesová zkratka CTRL+S.
Skok na následující záznam - bude zobrazen
následující záznam v seznamu, ze kterého je formulář
otevřen. Klávesová zkratka CTRL+PgDn.
Skok na poslední záznam - zobrazí se poslední
záznam v seznamu, ze kterého je formulář otevřen.
Klávesová zkratka CTRL+End.
Zapsat změny záznamu do databáze - provede se
zápis změn záznamu do databáze. Formulář zůstane
otevřen.
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Obnovit původní hodnoty položek záznamu z
databáze - obnoví hodnoty položek na původní
hodnoty před změnou záznamu. Klávesová zkratka
ALT+BkSp.
Tiskové sestavy - stiskem tohoto tlačítka, nebo
stiskem CTRL+T, vyvoláte seznam tiskových sestav 74 ,
ve kterém můžete vytvářet, editovat, rušit a tisknout
sestavy s aktuálně zobrazenými záznamy v seznamu.
Tento seznam tiskových sestav ve skutečnosti
obsahuje dvě záložky se dvěma seznamy pro dva
druhy sestav.

Velká tlačítka vpravo na liště:
OK - provede se zápis změn záznamu do databáze a
uzavře se formulář. Klávesová zkratka F12.
Storno - budou obnoveny původní hodnoty položek
záznamu z databáze a následně uzavřen formulář.
Klávesová zkratka ESC.
Pokud není některá z akcí funkční (ikona je šedá), nemáte přístupová
práva tuto akci provádět, nebo v daném stavu není možné tuto akci
provést.
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4.3

Editor řazení

Editor řazení slouží k nastavení způsobů řazení a ukládání
vytvořených nastavení pod zvolenými jmény. Editor řazení otevřete
tlačítkem

.

Seznam vlevo obsahuje seznam vytvořených nastavení
řazení. Nové nastavení řazení lze vytvořit pomocí tlačítka:
. Přejmenovat nastavení řazení lze pomocí
tlačítka
tlačítka

. Zrušit nastavení řazení lze pomocí
.

Seznam uprostřed obsahuje dostupná pole, ze kterých lze
volit podle, kterých polí se bude řadit. Přidávat pole mezi
vybraná je možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením),
nebo pomocí tlačítek:

,

© 2013 RON Software, spol. s r.o.

mezi seznamy dostupných

46

polí a seznamem vybraných polí.
Seznam vpravo obsahuje pole, podle kterých jsou řazeny
záznamy při aktivovaném aktuálním nastavení řazení. U
jednotlivých polí lze volit příznak
, který znamená, že
podle daného pole je řazeno sestupně. Rušit vybraná pole je
možno pomocí myši (dvojklikem nebo tažením), nebo pomocí
tlačítek:
,
mezi seznamy dostupných polí a
seznamem vybraných polí. Přesunovat pozice vybraných polí
lze pomocí tlačítek
Pomocí tlačítka
nastavení řazení.
Tlačítko
stávající řazení.
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,

,

,

.

lze aktivovat aktuálně zvolené

uzavře formulář a ponechá aktivováno

4.4

Seznam filtrů

Filtry slouží pro omezení seznamu na omezený počet záznamů, které
splňují podmínky definované ve filtrech. Filtry lze definovat v
zobrazovaných seznamech v aplikaci a také pro jednotlivé kategorie
sestav v manažeru sestav. Každý seznam a kategorie sestav má
vlastní seznam definovaných filtrů. Do tohoto seznamu lze filtry
přidávat, editovat je a rušit. Filtry lze pak aktivovat jejich výběrem.
Po aktivaci zadaného filtru budou v daném seznamu nebo kategorii
sestav jen záznamy, které dané podmínky splňují. Seznam filtrů
otevřete tlačítkem

.

Seznam definovaných filtrů obsahuje filtry definované uživateli pro
daný seznam, nebo kategorii sestav v manažeru sestav.
Nad seznamem filtrů lze provádět následující operace:
Nový - vytvoření nového filtru. Zobrazí vstupní
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dialog pro zadání názvu nového filtru a po zadání
jména zobrazí editor filtru 51 , kde je možno
zadat požadované nastavení filtru a uložit jej.
Nový z kopie - vytvoření nového filtru z kopie
aktuálního filtru. Zobrazí vstupní dialog pro zadání
názvu nového filtru a po zadání jména zkopíruje
nastavení akt. filtru do nového a zobrazí editor
filtru 51 , kde je možno změnit nastavení filtru a
uložit jej.
Editovat - editace aktuálního filtru. Zobrazí
editor filtru 51 , kde je možno změnit aktuální
nastavení filtru a uložit jej.
Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální
filtr.
Zrušit - umožní zrušení aktuálního filtru. Před
zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu
chcete akci provést.
Použít - uzavře okno a aktivuje aktuálně zvolený
filtr.
Nefiltrovat - uzavře okno a deaktivuje filtr
nastavený v seznamu záznamů nebo kategorii
sestav. To znamená, že v seznamu nebo
kategorii sestav nebude nastaven žádný filtr
(záznamy nebudou omezené žádným filtrem).
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Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s
nastavením filtru.
Uložit - uloží filtr do vámi zadaného adresáře.

Editor filtru slouží pro zadání omezujících podmínek pro daný
seznam, nebo kategorii sestav v manažeru sestav. Po aktivaci
zadaného filtru budou v daném seznamu nebo kategorii sestav jen
záznamy, které dané podmínky splňují. Podmínky pro omezení
záznamů lze zadat dvěma způsoby:
Jednoduchý filtr 51 - jednoduchý filtr (na záložce jednoduchý
filtr) slouží pro zadání jednoduchých podmínek pomocí
nastavení omezujících hodnot a intervalů hodnot pro
jednotlivá pole (sloupce) tabulky (seznamu).
Složitý filtr 54 - složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro
zadání složitějších omezujících podmínek záznamů, kde se
jednotlivé podmínky vkládají do seznamů podmínek. Do
seznamu podmínek se mohou vkládat další seznamy
podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou strukturu
podmínek, pomocí které lze vytvořit jakýkoli logický výraz.

Nastavení filtru lze uložit pomocí tlačítka
. Uložen je ten typ
filtru (jednoduchý, složitý), jehož záložka byla aktivní při stisku
tlačítka

. Po uložení filtru je okno editoru uzavřeno. Pokud

je stisknuto tlačítko
, pak je okno editoru uzavřeno a
změny nastavení filtru nejsou uloženy.
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4.4.1 Jednoduchý filtr

Jednoduchý filtr slouží pro zadání jednoduchých podmínek pomocí
nastavení omezujících hodnot a intervalů hodnot pro jednotlivá pole
(sloupce) tabulky (seznamu).

V horní části jednoduchého filtru je seznam polí (sloupců) tabulky
(seznamu). U každého pole je zobrazena zadána podmínka.
V dolní části je zobrazená podmínka pro akt. vybrané pole. Typ
podmínky má tyto čtyři možnosti:

51

Bez omezení - pole nemá žádné omezení. Díky tomuto filtru
bude dané pole zobrazeno ve všech podobách, např. v poli
Rodné číslo se zobrazí všechna rodná čísla.
Bez zadané hodnoty - tuto podmínku splňují záznamy,
které nemají v daném poli (sloupci) zadanou žádnou
hodnotu.
Libovolná neprázdná hodnota - tuto podmínku splňují
záznamy, které mají v daném poli (sloupci) zadanou
libovolnou neprázdnou hodnotu.
Rozsah hodnot - pokud je zadán tento typ omezení, je
potřeba zadat rozsah hodnot daného pole (sloupce), ve
kterém hodnota daného sloupce musí být, aby záznam splnil
podmínku. Zadaný rozsah nemusí být z obou stran
ohraničený, tedy je možno zadat jen dolní nebo jen horní
limit. Dolní limit rozsahu se zadává do pole Od a horní limit
rozsahu se zadává do pole Do. Pokud je potřeba zadat více
rozsahů nebo jen výčet jednotlivých hodnot splňující
podmínku, je potřeba danou podmínku zapsat do pole Výčet
.

Formát pole Výčet představuje řetězec možných hodnot oddělených
středníkem. Možná hodnota může být buď jednoduchá hodnota
(prvek omezení), nebo interval. Jednoduchá hodnota může být
jakákoli hodnota vyhovující typu položky. Interval se skládá ze dvou
prvků (hodnot) oddělených dvěma tečkami "..", pokud prvek
(hodnota) na některé straně chybí, pak není interval na této straně
omezen. Pro jednoduché hodnoty může být pro všechny typy použita
konstanta NULL, která vyjadřuje, že hodnota dané položky může být i
nedefinovaná (bez hodnoty). V intervalech by se konstanta NULL
neměla vyskytovat.
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Příklady výčtů pro pole různých typů:
PŘÍKLAD 1:
"2;5..10;20.."

PŘÍKLAD 2:
"Novák;Novotný"

PŘÍKLAD 3:
"..10;20"

PŘÍKLAD 4:
"..23.8.1998"

PŘÍKLAD 5:
"10:30..12:00"

PŘÍKLAD 6:
"NULL;10"

- číselné pole je omezeno na hodnoty 2, 5 až 10,
a 20 a více.

- textové pole je omezeno na hodnotu "Novák" a
"Novotný"

- číselné pole je omezeno na hodnotu menší rovno
10 a hodnotu 20

- datumové pole je omezeno na hodnotu data
menší rovno 23.8.1998

- časové pole je omezeno na hodnotu času od
10:30 do 12:30

- číselné pole je omezeno na hodnotu 10 nebo
nedefinovanou hodnotu

POZNÁ MKA : Uv ozov ky (uv e de né v příkla de ch) ne jsou součá stí te x tu
za psa né ho do pole Vý če t, ty jsou je n v příkla de ch pro ohra niče ní
te x tů.
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4.4.2 Složitý filtr

Složitý filtr (na záložce složitý filtr) slouží pro zadání složitějších
omezujících podmínek záznamů, kde se jednotlivé podmínky vkládají
do seznamů podmínek. Do seznamu podmínek se mohou vkládat
další seznamy podmínek tak, že nastavení filtru tvoří hierarchickou
strukturu podmínek. Pro každý seznam podmínek lze volit, zda
podmínky v seznamu musí být splněny všechny nebo stačí splnit
alespoň jednu podmínku, aby byl celý seznam jako podmínka splněn.
Takto lze vytvořit jakýkoli logický výraz.

Celý složitý filtr zastřešuje hlavní seznam podmínek, do kterého se
vkládají podmínky a další seznamy podmínek. U každého seznamu a
podmínky je tlačítko pro vyvolání kontextového menu, přes které je
možno provádět různé operace s daným seznamem nebo
podmínkou. Tlačítka

,

,

představují hlavičky seznamu, tlačítka
texty představují podmínky, tlačítka
zadanou SQL výrazem.
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a následující texty

,

,
,

,
,

a následující
novou podmínku
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Seznam podmínek:
Kontextové menu hlavičky seznamu podmínek
má tyto položky:

,

,

,

Nová podmínka - vloží novou podmínku do aktuálního
seznamu podmínek.
Nová podmínka SQL výrazem - vloží do aktuálního
seznamu novou podmínku, která se zadává formou logického
výrazu jako podmínka WHERE klauzule SQL dotazu. Tato
možnost zadání slouží pro definici složitých podmínek velmi
pokročilým uživatelům se znalostí SQL jazyka a struktury
databáze aplikace.
Nový seznam podmínek - vloží do aktuálního seznamu
nový seznam podmínek.
Odstranit seznam - zruší aktuální seznam podmínek.
Hlavní seznam podmínek obsahuje místo dané položky
položku Odstranit vše, která zruší všechny podmínky v
hlavním seznamu.

Další kontextové menu lze pro seznam podmínek vyvolat kliknutím na
zvýrazněná slova v textu hlavičky seznamu podmínek. Toto
kontextové menu umožňuje volit způsob splnění aktuálního seznamu
jako podmínky. Kontextové menu má tyto položky:
každá - určuje, že pro splnění seznamu musí být splněny
všechny podmínky v seznamu.
alespoň jedna - určuje, že pro splnění seznamu musí být
splněna alespoň jedna podmínka v seznamu.
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žádná - určuje, že pro splnění seznamu nesmí být splněna
žádná podmínka v seznamu. Pokud je splněna alespoň jedna
podmínka v seznamu, pak seznam není jako podmínka
splněn.

Podmínka:
Kontextové menu podmínky vyvolané přes úvodní tlačítko před
podmínkou
,
,
obsahuje pouze položku odstranit
podmínku, která umožňuje danou podmínku zrušit. Tělo podmínky
se skládá ze tří částí, které jsou ohraničeny obdélníkem. Kliknutím na
jednotlivé části podmínek lze vyvolat kontextová menu pro nastavení
daných částí podmínek.
První část podmínky představuje pole tabulky, ke kterému bude
nastavena logická podmínka. Druhá část podmínky představuje
operátor, kterým se spolu s třetí částí podmínky, která představuje
hodnotu, určuje omezení daného pole. Výběr operátorů podmínky je
omezen podle typu daného pole. Hodnota v podmínce je rovněž
omezena typem daného pole. To například znamená, že pokud pole
představuje číselnou hodnotu, pak je možno do hodnoty v podmínce
zadat jen číslo a ne libovolný text.
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Podmínka SQL výrazem:
Kontextové menu podmínky vyvolané přes úvodní tlačítko před
podmínkou
,
,
obsahuje pouze položku odstranit
podmínku, která umožňuje SQL výraz zrušit.
POZNÁ MKA : Možnost v y tv oře ní podm ínky SQL v ý ra ze m m á pouze
osoba přihlá še ná do a plika ce ja ko sprá v ce .

Tělo podmínky se skládá z jedné části, která je ohraničena
obdélníkem. Kliknutím na tuto část podmínky se vyvolá SQL editor
pro nastavení podmínky.

Přes tlačítko
otevřete seznam parametrů, ze kterého
můžete použít nabízené parametry. Po vytvoření potřebných změn
potvrďte tlačítkem

.

POZNÁ MKA : Vlože ní pa ra m e tru um ožňují je n v y bra né
(se zna m y ) v progra m u.
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browse ry

4.5

Editor nastavení vzhledu

Editor nastavení vzhledu slouží pro nastavení různých způsobů
zobrazení sloupců a řádků v seznamu a otevřete jej pomocí tlačítka
. Editor nastavení vzhledu seznamu obsahuje také nastavení
rychlých uživatelských filtrů.
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4.5.1 Editor nastavení sloupců

Editor nastavení sloupců slouží pro nastavení různých způsobů
zobrazení sloupců v seznamu.

V horní části editoru je možno volit aktuální nastavení sloupců ze
seznamu vytvořených nastavení. Aktuální nastavení je to nastavení,
které bude editováno a při stisku tlačítka

bude aktivováno.

Nové - zobrazí dialog pro zadání názvu a vytvoření
nového nastavení sloupců. Nově vytvořené
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nastavení sloupců bude nastaveno jako aktuální.
Přejmenovat - umožní změnu názvu aktuálního
nastavení sloupců.
Zrušit - umožní zrušit aktuální nastavení sloupců.
Pokud je zrušeno poslední nastavení sloupců, pak
editor automaticky vytvoří implicitní nastavení
sloupců.
OK - uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální
nastavení sloupců.
Storno - zruší naposledy provedené změny v
aktuálním nastavení sloupců a uzavře formulář
editoru.
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V levé části editoru je seznam sloupců, pro které se nastavují různá
nastavení v rámci akt. nastavení sloupců. Vedle seznamu sloupců, na
pravé straně, je sada tlačítek
,
,
,
pomocí kterých lze
upravovat pořadí sloupců v rámci aktuálního nastavení sloupců. Pod
tlačítky pro úpravu pořadí sloupců jsou tlačítka pro nastavení
zvolených sloupců jen pro čtení

a nastavení neviditelnosti sloupců

. Pokud má sloupec nastavenou volbu "jen pro čtení", nebo má
nastavenou neviditelnost, pak jsou stejné ikony jako na tlačítkách
zobrazeny v seznamu před názvem sloupce. Ikona volby "jen pro
čtení" v červené barvě
znamená, že sloupec má v daném
seznamu nastavenu volbu "jen pro čtení" natrvalo a nelze změnit.
Pokud je u sloupce ikona volby "jen pro čtení" v zelené barvě
,
znamená to, že sloupec je součástí primárního klíče dané tabulky a
volba "jen pro čtení" je nastavena rovněž natrvalo a nelze ji změnit.
V prostřední části v sekci "Celý seznam" lze v rámci celého seznamu
nastavovat, kliknutím na tlačítko
, font titulků a font seznamu. V
sekcích "Titulek" a "Sloupec" se nastavují vlastnosti titulků a sloupců
aktuálně zvolených sloupců.
Tlačítko
slouží k obnovení
implicitních hodnot aktuálního nastavení sloupců.

61

4.5.2 Editor nastavení řádků

V editoru nastavujete podmínky pro řádky a pro ně volíte barevné
označení. Na základě nastavených podmínek řádků program
postupně projde jejich seznam, a jestliže daný řádek vyhovuje
podmínce, změní barvu řádku.
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Ve vrchní části editoru se zobrazí seznam vytvořených podmínek.
Ve střední části editoru jsou tlačítka, která slouží pro manipulaci se
seznamem jednotlivých nastavení řádků:
Nové - zobrazí dialog pro zadání názvu a
vytvoření nového nastavení řádků.
Zrušit - umožní zrušit aktuální nastavení řádků.
Pokud je zrušeno poslední nastavení řádků, pak
editor automaticky vytvoří implicitní nastavení
řádků.

,

,

Šipky - pomocí těchto tlačítek upravíte pořadí
řádků v rámci aktuálního nastavení řádků.

,

Načíst společné - načte společné nastavení
řádků.
Uložit pro všechny - uloží nastavení pro
všechny uživatele, kteří se do programu přihlásí.
Načíst nastavení ze souboru - načtete
nastavení ze souboru např. v případě, že si
necháte podmínku na zakázku vytvořit.
Uložit nastavení do souboru - uložíte aktuální
nastavení do souboru.
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Ve spodní části editoru nastavujete podmínky a omezení řádků:
Popis - jednoduše popište nové nastavení.
Ignorovat nastavení sloupců - zaškrtnutím políčka ignorujete
nastavení sloupců. To znamená, že barevné označení se
přednostně řídí podle řádku. Při opačném nastavení políčka se
barevné označení (pokud je nastaveno) řídí podle sloupce.
Omezení - zvolte omezení pro řádky.
o Všechny řádky - zatrhnutím políčka pracujete se všemi
řádky. Nadefinované podmínky se vztahují na všechny
řádky.
o Liché řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen s lichými
řádky. Nadefinované podmínky se vztahují na liché řádky.
o Sudé řádky - zatrhnutím políčka pracujete jen se sudými
řádky. Nadefinované podmínky se vztahují na sudé řádky.

Podmínka - zvolte typ podmínky.
o Bez podmínky - podmínku nedefinujete.
o Rozsah hodnot - z nabídky vyberte název sloupce. Ve
vedlejším políčku doplňte rozsah hodnot, kterých se
podmínka týká, například:
NULL - zobrazí řádky, které mají prázdné pole ve
vybraném sloupci,
!NULL - zobrazí řádky, které nemají prázdné pole
ve vybraném sloupci,
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1..5 - rozsah hodnot,
1,5 - konkrétní hodnoty,
1..5,8 - kombinace hodnot.

o Složitá podmínka - slouží pro zadání složitějších
omezujících podmínek záznamů. Po zatrhnutí složité
podmínky je možné použít tlačítko Otevřít vzorec
editoru.

Otevřít vzorec v editoru - otevře se editor vzorce
složité podmínky, ve kterém si pomocí operátorů a
funkcí vytvoříte potřebný vzorec. Zda je napsaný vzorec
korektní či nikoliv zjistíte tlačítkem
. Po
zadání potřebných hodnot uložíte data tlačítkem
.
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Barva

pozadí

-

zatrhněte

políčko

a

stiskem

tlačítka

vyberte barevné označení řádku. Tlačítko se
zobrazí ve vybrané barvě.
Barva textu - zatrhněte políčko a stiskem tlačítka
vyberte barevné označení textu. Tlačítko se zobrazí ve vybrané
barvě.

OK - uzavře formulář editoru a aktivuje aktuální
nastavení řádků.
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Zrušit - zruší naposledy provedené změny v
aktuálním nastavení řádků a uzavře formulář
editoru.

4.5.3 Editor rychlých filtrů

Nastavení rychlých filtrů slouží pro vytvoření ovládacích prvků pro
zrychlený výběr (filtrování) dat v seznamu. Máte možnost vytvořit si
následující ovládací prvky:
- zaškrtávací políčko (s „fajfkou“)
- pole pro zadání libovolného textu
- výběr hodnoty z databáze
- pole pro zadání kalendářního data
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Nový - pomocí tohoto tlačítka vytvoříte nový filtr.

Kód - zadejte kód. Každý filtr musí mít jedinečný kód, který slouží
jen k jeho identifikaci a nemá vliv na funkčnost.
Podmínka - určuje pravidlo pro výběr záznamů. Text podmínky se
použije v SQL výrazu pro výběr záznamů. Může obsahovat názvy
jednotlivých databázových polí, která jsou dostupná v seznamu a
SQL funkce. Kromě toho v něm mohou být použity parametry.
Název parametru začíná vždy dvojtečkou a dále může obsahovat
písmena anglické abecedy a čísla. Pro každý parametr se vytvoří
ovládací prvek, kterým se nastavuje jeho hodnota. Jeden z
parametrů může být použit ve výrazu vícekrát a může být použit i v
různých filtrech. Po změně podmínky se nové parametry
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automaticky přidávají do seznamu parametrů.
Parametry - v seznamu parametrů můžete měnit pořadí
parametrů, přidávat a rušit parametry a především nastavovat typ
a vlastnosti parametrů. Změna pořadí

,

, přidání

a

mazání
parametrů se provádí pomocí tlačítek vedle seznamu
parametrů. Vlastnosti parametru se nastavují ve formuláři
Nastavení parametru seznamu, které se zobrazí po dvojkliku
na daný parametr. Nový parametr můžete vytvořit kliknutím na
tlačítko
Nový parametr, kde zadáte kód nového parametru. Po
potvrzení zadaného kódu se objeví formulář Nastavení
parametru seznamu.

Kód parametru - při vytváření nového parametru
zadáváte jeho kód.
Typ - vyberte typ parametru. Na výběr máte z
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následujících:
o Text - pole pro zadání libovolného textu.
o Datum - pole pro zadání kalendářního data s
možností výběru z kalendáře.
o Celé číslo - pole pro zadání čísla.
o Zaškrtávátko - zaškrtávací políčko s fajfkou.
Parametr nabývá hodnot 0 nebo 1.
o Nový řádek - další parametr bude začínat na
novém řádku.
o Oddělovač - (prázdné místo) zadejte šířku
prázdného místa.

Nadpis - nadpis filtru, např. Jen Okres. Nadpis se zobrazí
u ovládacího prvku.
Šířka - pokud máte zadán nadpis, můžete upravit také
jeho šířku.
SQL pro výběr - u parametrů typu text, datum a celé
číslo můžete zadat SQL dotaz pro výběr hodnot. V
takovém případě se hodnota parametru nebude zadávat
přímo, ale bude se vybírat z roletky. SQL výraz musí
obsahovat pole s názvem KOD a pole s názvem POPIS.
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Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.
Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení
vybraného záznamu.
Uložit do souboru - po načtení kliknete na
tlačítko uložit.
Načíst ze souboru - načtete soubor
obsahující nějaký seznam.
Uložit pro všechny - uloží současné
nastavení pro všechny uživatele.
Načíst společné - načte společné nastavení
uživatelů.

OK - tlačítkem potvrdíte nastavení.

Storno - tlačítkem uzavřete formulář.

PŘÍKLA D 1:

(:Filtrov a tNa ze v Od = 0 OR Me sto >= :Na ze v Od)
A ND ( :Filtrov a tNa ze v Do = 0 OR Me sto <= :Na ze v Do)

Pa ra m e try Filtrov a tNa ze v Od a Filtrov a tNa ze v Od jsou za škrtá v á tka a
pa ra m e try Na ze v Od a Na ze v Do jsou te x t. T e nto filtr v se zna m u m ě st
um ožní filtrov a t m ě sta s ná zv e m v ě tším ne ž Na ze v Od a m e nším ne ž
Na ze v Do.
PŘÍKLA D 2:
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Filtrov a tOkre s = 0 OR Okre s = :okre s

Pa ra m e tr Filtrov a tOkre s je za škrtá v á tko a pa ra m e tr okre s je te x t.
Pa ra m e tr okre s m á na sta v e n SQL v ý ra z:
SELECT DIST INCT KodPosta A S Kod, Popis
FROM Okre s ORDER BY Popis
Podm ínka um ožňuje v y bíra t je n m ě sta ze zv ole né ho okre su – zobra zí
se role tka pro v ý bě r okre su. U SQL v ý ra zu je důle žité , a by obsa hov a l
pole KOD a POPIS. Pokud zdrojov á da ta bá zov á ta bulka ta to pole
ne m á , m usí v ý ra z obsa hov a t pře jm e nov á ní pom ocí klíčov é ho slov a
A S.

4.5.4 Editor uživatelských sloupců

Ve formuláři provedete nastavení uživatelských sloupců.
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Název - zadejte název uživatelského titulku.
Titulek - vepište titulek nového sloupce.
Lookup SQL - může obsahovat názvy jednotlivých databázových
polí, která jsou dostupná v seznamu a SQL funkce.
Klíčová pole - zadejte jména polí seznamu, podle kterých se bude
vyhledávat. Můžete zadat více polí oddělených středníkem.
Klíč (lookup) - zadejte jména polí vyhledávací tabulky, podle
kterých se bude vyhledávat. Jednotlivá pole musí odpovídat
příslušným klíčovým polím ze seznamu.
Výsledné pole - zadejte jméno pole vyhledávací tabulky, které
bude zobrazeno.

Nový - v seznamu vytvoříte nový záznam.
Zrušit - tlačítkem zrušíte dané nastavení
vybraného záznamu.
Uložit do souboru - tlačítko slouží pro uložení
nastavení do souboru.
Načíst ze souboru - načtete soubor obsahující
již vytvořený seznam.

Uložit pro všechny - uloží současné nastavení
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sloupců pro všechny uživatele.
Načíst společné - načte společné nastavení
uživatelů.
Test - tlačítkem otestujete nastavené
parametry.
Ok - tlačítkem potvrdíte nastavení.
Storno - tlačítkem uzavřete formulář.

4.6

Tiskové sestavy

Tiskové sestavy slouží pro nastavení jednotlivých sestav pro dané
seznamy a můžete je nadefinovat tak, aby co nejvíce odpovídaly
vašim představám. Výsledek nastavení si můžete prohlédnout v
náhledu nebo tisku této sestavy.
Seznam obsahuje tiskové sestavy definované uživateli pro daný
seznam, nebo kategorii sestav v manažeru tiskových sestav.
Jednotlivé sestavy můžete filtrovat podle toho, jestli jste sestavu
vytvořili vy nebo jiný uživatel programu. Další možností je filtrování
podle způsobu vytvoření sestavy, a to jestli jsou sestaveny sloupcově
nebo editorově. Tiskové sestavy otevřete tlačítkem
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Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:
Nová - klávesová zkratka ALT+INS nebo F4.
Otevře formulář pro výběr názvu sestavy a typu
sestavy. Máte možnost vytvořit sestavu v editoru
sestav nebo sloupcovou sestavu.
Nová z kopie - otevře formulář pro zápis nového
záznamu do seznamu. Hodnoty položek nastaví
podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně
označen. Vždy je nutné změnit alespoň klíčové
položky, jinak nebude možné záznam zapsat kvůli
duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka
CTRL+K.
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Editovat - otevře formulář s aktuálním
záznamem pro editaci (změnu údajů). Klávesová
zkratka CTRL+ENTER nebo F5. Pokud editujete
sestavu vytvořenou v editoru sestav, potom se
otevře FastReport, kde sestavu můžete editovat.
Pokud editujete sestavu sloupcovou, potom se
otevře formulář Editace sestavy. V editaci
sestavy vyberete údaje, které chcete mít v
sestavě. Ze sloupce Dostupná pole přesuňte
požadovaná pole do Vybraných polí pomocí šipek
,
,
,
. Sami si můžete navrhnout
vzhled titulků v sestavě, sloupců, stránky (velikost,
okraje, číslování a datování stránek), nastavení
sestavy či titulku celé sestavy.
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Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální
tiskovou sestavu.
Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu.
Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu
chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce
nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené
položce závislé další údaje v databázi. Proto ne
vždy program umožní položku smazat a oznámí,
že záznam nelze odstranit, protože obsahuje
související záznamy.
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Náhled - zobrazí náhled dokumentu před tiskem.
Můžete zobrazit více stránek najednou, zvětšit
nebo zmenšit velikost stránky na obrazovce,
kontrolovat konce stránek a provádět změny v
textu i ve formátování.
Tisk - vytiskne aktivní vybrané položky.
Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech
položek na aktuálním listu.
Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u
vybrané položky na aktuálním listu.
Načíst - zadejte cestu k načtení souboru s
nastavením tiskových sestav.
Uložit - uloží aktuální tiskovou sestavu do vámi
zadaného adresáře.
Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými
sestavami.

4.7

Seznam sestav pro export

Seznam sestav pro export slouží pro nastavení exportů dat do
Microsoft Word, Excel nebo jen do textového souboru. Tato data se
poté dají dále zpracovávat. Exportní sestavy si můžete nadefinovat
tak, aby co nejvíce odpovídaly vašim představám. Seznam sestav pro
export obsahuje sestavy definované uživateli pro daný seznam, nebo

© 2013 RON Software, spol. s r.o.

78

kategorii sestav v manažeru sestav. Seznam sestav pro export
otevřete tlačítkem

.

Vedle seznamu sestav lze provádět následující operace:
Nový - otevře formulář pro zápis nového
záznamu do seznamu. Klávesová zkratka ALT+INS
nebo F4.
Nový z kopie - otevře formulář pro zápis nového
záznamu do seznamu. Hodnoty položek nastaví
podle záznamu, který byl v seznamu aktuálně
označen. Vždy je nutné změnit alespoň klíčové
položky, jinak nebude možné záznam zapsat kvůli
duplicitě klíčové položky. Klávesová zkratka
CTRL+K.
Editovat - otevře formulář s aktuálním
záznamem pro editaci (změnu údajů). Klávesová
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zkratka CTRL+ENTER nebo F5.

V editaci sestavy vyberete údaje, které chcete mít v sestavě. Ze
sloupce Dostupná pole přesuňte požadovaná pole do Vybraných polí
pomocí šipek
,
,
,
. Dále si můžete vybrat, jaký formát
sestavy pro export chcete: Microsoft Word, Microsoft Excel nebo
Textový soubor. Vybraný formát máte možnost nastavit dle vašich
požadavků. Definovanou sestavu můžete ihned exportovat do
požadovaného formátu přes tlačítko

ve formuláři

Editace sestavy nebo můžete sestavu
a podle potřeby
exportovat z formuláře Manažer výstupních sestav.
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Přejmenovat - umožní přejmenovat aktuální
tiskovou sestavu.
Zrušit - provede zrušení záznamu ze seznamu.
Před zrušením se vždy zobrazí dotaz, zda opravdu
chcete akci provést. Po potvrzení je tato akce
nevratná. V mnoha případech jsou na zvolené
položce závislé další údaje v databázi. Proto ne
vždy program umožní položku smazat a oznámí,
že záznam nelze odstranit, protože obsahuje
související záznamy.
Export - provede export aktuálně vybrané
sestavy do vybraného formátu pro export (Word,
Excel, Textový soubor).
Zobrazené - vytvoří tiskovou sestavu ze všech
položek na aktuálním listu.
Vybrané - vytvoří tiskovou sestavu pouze u
vybrané položky na aktuálním listu.
Zavřít - uzavře okno pro práci s tiskovými
sestavami.
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5 Princip práce se systémem Docházka
Mini
V této kapitole naleznete základní princip práce s docházkovým
systémem. Jsou zde zdůrazněny jednotlivé kroky, které jsou
potřebné pro správnou funkci systému Docházka - Mini.

5.1

Princip práce

Po přečtení této kapitoly byste měli pochopit princip práce se
systémem Docházka - Mini.
Vycházíme z předpokladu, že máte nainstalovaný program se
založenou databází a připojena všechna zařízení docházkového
systému (terminál atd.). Jednotlivá zařízení jsou nakonfigurována v
té míře, jakou není schopen obsluhovat program z počítače.
PRÁCI SE SYSTÉMEM DOCHÁZKA MINI ROZDĚLÍME NA DVĚ
ZÁKLADNÍ ČÁSTI:
Konfigurace a nastavení systému a naplnění daty potřebnými pro
provoz. Toto nastavení provádíte hlavně ve fázi zprovoznění systému.
Samozřejmě i v průběhu používání systému budete měnit své
požadavky na zpracování docházky, upravovat nastavení a obsahy
seznamů.
Pravidelný provoz - zpracování dat o docházce. Budete
zpracovávat pravidelné informace z docházkového terminálu a tyto
informace vyhodnocovat.
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5.2

Postup práce v bodech

Systém Docházka - Mini máte nainstalovaný a nyní musíte nastavit
jeho funkce tak, aby splňoval Vaše požadavky. Při prvním spuštění
jste založili databázi, do které program automaticky doplnil některá
základní nastavení. Podrobný popis nastavení a vygenerování nové
databáze najdete v menu programu Systém/Správa databáze/
Nastavení parametru databáze 103 . Dále je pro správnou funkci
programu potřeba vytvořit následující seznamy.

Nastavení terminálu
V programu je třeba nastavit terminál a jeho chování. Jedná se o
vytvoření docházkového terminálu. Pro správnou funkci terminálu
musíte vytvořit seznam operací terminálu 126 (druhy přerušení
pracovní doby). U terminálu nastavíte, kterou operaci může nebo
nemůže používat. Více o terminálu v kapitole Nastavení terminálu 121 .
Detailní možnosti najdete v popisu vašeho terminálu.

Načtení Identifikačních médií do programu
Jeden z prvních seznamů, který je třeba naplnit, je seznam ID médií.
Zaměstnanec musí mít přiřazeno identifikační médium, aby mohl toto
médium používat u terminálu. Všechny karty nasnímáte na terminálu
a následně je načtete do programu. Pokud vše proběhne v pořádku,
tak ID média budou načteny v seznamu Osob 114 . Bližší informace o
způsobu zápisu ID médií do programu naleznete v kapitole Načítání
ID médií z terminálu 161 .
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Vytvoření seznamu zaměstnanců
Základním seznamem je seznam zaměstnanců. ID média máte
načtena v programu. V seznamu osob doplníte k vytvořeným ID
médiím jméno a příjmení zaměstnance. Zaměstnance máte
zapsaného k použití v systému. Více o vytvoření seznamu
zaměstnanců se dozvíte v kapitole Osoby 114 .

Generování nastavení terminálu
Data jste si připravili a nyní je můžete zaslat terminálu tak, aby
přizpůsobily své chování Vašim požadavkům. Pro odeslání dat do
terminálu použijete volbu Terminál/Generování nastavení terminálu
118 . Pokud proběhlo vygenerování dat do terminálů úspěšně, můžete
prověřit, že terminál registruje identifikační média zaměstnanců,
kteří jsou v terminálu. Pokud terminál identifikační média nepřijímá,
není něco správně nastaveno a musíte chybu v zadání odstranit.
POZOR: Zm ě ny v na sta v e ní sy sté m u se proje v í na te rm iná lu a ž po
prov e de ní ge ne rov á ní na sta v e ní te rm iná lu 118 .

Terminály jste nastavili a zaměstnanci je používají k registraci
docházky. Abyste měli přehled o docházce zaměstnanců, je třeba
provést Načítání historie z terminálu 117 v menu Terminál. Program si
postupně načte z terminálu nasbíraná data a uloží je do Seznamu
docházky 133 . Možnosti používání vašeho terminálu najdete v
manuálu k terminálu.
Tento popis postupu práce by Vám měl ujasnit logickou posloupnost
jednotlivých kroků, které musíte provést po instalaci programu
Docházka - Mini.
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5.3

Postup zpracovani v bodech

Samotné zpracování docházky můžeme shrnout do bodů. Princip
opakované práce se systémem Docházka - Mini se skládá z několika
samostatných operací, které však musí být realizovány v logickém
sledu.

PRAVIDELNÁ (DENNÍ) PRÁCE SE SYSTÉMEM DOCHÁZKA MINI:

Generování nastavení terminálů
Pro správnou funkci docházkového systému musíte provést zaslání
nastavených dat do terminálů. Po korektním provedení této operace
je terminál schopen rozpoznávat identifikační média jednotlivých
zaměstnanců a přiřazovat jim zvolené operace. Tuto akci provedete
volbou v menu Terminály/Generování nastavení terminálu 118 . Pokud
se v nastavení nic nemění, nemusíte tuto funkci pravidelně používat.

Registrace operací-událostí na terminálu
Pokud je terminál připraveny k práci, mohou zaměstnanci, kteří
obdrželi své identifikační médium, registrovat jednotlivé události na
terminálu. Zaměstnanec vždy vybere požadovanou operaci a
zaregistruje pomocí identifikačního média. Vždy se registruje
operace, kterou zaměstnanec začíná provádět.
PŘÍKLA D: při ra nním příchodu do prá ce re gistruje "příchod", při
odchodu na pře stá v ku re gistruje ope ra ci "pře stá v ka " a při ná v ra tu na
pra cov iště re gistruje opě t "příchod" ja ko při příchodu do za m ě stná ní.
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Načítání historie z terminálu
Takto nasbíraná data v terminálu jsou načítána do počítače v menu
Terminál/Načítání historie z terminálu 117 . Pokud proběhl přenos
úspěšně, jsou data uložená v databázi a z terminálu smazána.
Načtená data se uloží do Seznamu docházky 133 .

Manuální vložení operace
Pokud z nějakého důvodu nemůžete aktuálně použít pro identifikaci
médium (bylo ztraceno, poškozeno), máte možnost vložit operaci
pomocí programu bez použití terminálu. Záznam vložený přes
Manuální vložení operace do docházky 131 se chová, jako by byl
nasnímaný z terminálu a nelze ho odstranit ze Seznamu docházky 133
.

Výsledky a tisky
Podle potřeby můžete tisknout výstupní sestavy poskytující maximum
informací pro přehled o odpracované době a podklady pro mzdové
systémy v tiskové i datové podobě. Více o výstupech v kapitole
Manažer výstupních sestav 135 .
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Zálohování databáze
Zálohování dat je jednou ze základních nutností při práci s
počítačem. Je v zájmu vás, uživatelů, abyste si veškerá data
(databázi) uložili pro případ ztráty dat z původní databáze.
Zálohování databáze provedete v menu Systém/Správa databáze/
Zálohování databáze 91 .

Tento popis postupu zpracování by vám měl ujasnit logickou
posloupnost jednotlivých kroků, které musíte provést pro zpracování
dat v programu Docházka - Mini. Při ustáleném provozu systému se
činnost týkající se nastavení systému velmi omezuje. Detailní popis
těchto operací najdete dále v manuálu.
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6 Systém
Systém je velice důležitým prvkem programu, jak pro uživatele, tak
správce sítě. Menu Systém obsahuje následující položky:
Správa databáze
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Seznam počítačů připojených k databázi 106
Stavový řádek 108
Rychlé menu 109

Ctrl+Q

Plovoucí nápověda 111
Konec 112

Alt+F4

Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím
menu.

6.1

Správa databáze

Vše o správě databáze a o tom co budete potřebovat k práci v
programu, se dozvíte na následujících stránkách. Dozvíte se o
zálohování databáze, aktivaci, a dalších tématech.
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6.1.1 Zálohování databáze

Zálohování dat je jednou ze základních nutností při práci s
počítačem. Je v zájmu vás, uživatelů, abyste si veškerá data
(databázi) uložili pro případ ztráty dat z původní databáze.

6.1.1.1

Zálohování SQL databáze

Zálohovací médium:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.
Pevný disk - automaticky je zvolena možnost zálohování na pevný
disk. Zálohu provádějte v pravidelných intervalech, ale nezapomeňte
občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač,
abyste měli vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a
databázi bylo možno z této zálohy obnovit.
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Cílový soubor:
Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno
tohoto souboru s příponou bak.
Soubor se automaticky uloží do podadresáře BACKUP v adresáři, kde
je nainstalován MS SQL Server (např. C:\Program Files\Microsoft
SQL Server\MSSQL.1\MSSQL\Backup).
Pokud je SQL server na jiném PC, než provádíte zálohu, pak se
soubor zálohy vytvoří na počítači, kde je SQL server. Pokud si nejste
jisti, kontaktujte svého správce sítě.
Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko

.

Pokud chcete režim zálohování opustit, stiskněte tlačítko
nebo klávesu Esc.
POZNÁ MKA : V MS SQL Se rv e r Ma na ge m e nt Studiu m ůže te přípa dně
na plá nov a t v y tv á ře ní zá loh je dnotliv ý ch da ta bá zí ne bo a rchiv ov a t
ce lé da ta bá ze (soubory ty pu MDF a LDF) na př. z C:\Progra m
File s\Microsoft SQL Se rv e r\MSSQL.1\MSSQL\Da ta .
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6.1.1.2

Zálohování FDB databáze

Zálohovací médium:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude databáze ve firebirdu
zálohovat.
Pevný disk - automaticky je zvolena možnost zálohování na pevný
disk. Zálohu provádějte v pravidelných intervalech, ale nezapomeňte
občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač,
abyste měli vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a
databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cílový soubor:
Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno
tohoto souboru s příponou fbk.
Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko
Pokud chcete režim zálohování opustit, stiskněte tlačítko
nebo klávesu Esc.
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6.1.1.3

Zálohování MDB databáze

Cíl zálohování:
Nejdříve je třeba nastavit cíl, kam se bude soubor zálohovat.
Pevný disk - automaticky je zvolena možnost zálohování na pevný
disk. Zálohu provádějte v pravidelných intervalech, ale nezapomeňte
občas udělat kopii zálohy na přenosné médium případně jiný počítač,
abyste měli vaše data i v případě poruchy nebo odcizení počítače a
databázi bylo možno z této zálohy obnovit.

Cesta k souboru:
Vyberte cestu pro uložení souboru se zálohou dat a zadejte jméno
tohoto souboru. Cestu můžete vybrat pomocí tlačítka

.

Existující zálohy přepisovat automaticky bez dotazu - pokud
zatrhnete, bude program automaticky přepisovat existující zálohu
bez dotazu: "Opravdu si přejete zálohovat databázi?"
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Při ukončení aplikace zobrazit formulář zálohování - pokud
zatrhnete, zobrazí program při každém ukončení aplikace formulář
pro zálohování dat.
Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko

.

Pokud chcete režim zálohování opustit, stiskněte tlačítko
nebo klávesu Esc.

6.1.2 Obnova databáze ze zálohy

Funkci použijte v případě, že máte databázi zálohovanou a v
databázi, se kterou v současnosti pracujete, došlo k chybě. Pak je
potřeba obnovit zálohovanou databázi.

6.1.2.1

Obnova SQL databáze ze zálohy

Zdrojové médium:
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Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy
databáze z pevného disku.

Zdrojový soubor:
Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena
obnova databáze.
Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko

.

Pokud si přejete režim obnovy opustit, stiskněte tlačítko
nebo klávesu Esc.
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6.1.2.2

Obnova FDB databáze ze zálohy

Zdrojové médium:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy
databáze z pevného disku.

Zdrojový soubor:
Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena
obnova databáze ve firebirdu.
Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko
Pokud si přejete režim obnovy opustit, stiskněte tlačítko
nebo klávesu Esc.

97

.

6.1.2.3

Obnova MDB databáze ze zálohy

Zdroj obnovy:
Pevný disk - v aplikaci je automaticky zvolena možnost obnovy
databáze z pevného disku.
Vyberte cestu k záložnímu souboru, ze kterého bude provedena
obnova databáze. Cestu můžete vybrat pomocí tlačítka
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Seznam nalezených zálohových souborů:
Po vybrání cesty k záložnímu souboru se zobrazí seznam nalezených
zálohovaných souborů. V seznamu vyberte zatržením soubor, kterým
chcete obnovit databázi. Pokud není seznam aktuální, stiskněte
tlačítko

.

Pokud máte provedeno nastavení, stiskněte tlačítko
Pokud si přejete režim obnovy opustit, stiskněte tlačítko
nebo klávesu Esc.
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6.1.3 Aktivace

Programy firmy RON Software se po instalaci chovají vždy jako
demoverze, dokud nejsou aktivovány aktivačním kódem.
Demoverze programu je omezena maximálním počtem tří
zaměstnanců. Další omezení demoverze nemá. Znamená to, že si
můžete naplnit veškeré databáze platnými daty (avšak max. 3
zaměstnance) a program si můžete vyzkoušet ještě před tím, než se
rozhodnete jej zakoupit. Pokud si chcete program vyzkoušet bez
omezení, vyžádejte si u naší firmy dočasný aktivační kód.
Aktivační kód je posloupnost čísel a písmen, která je vypočtena
šifrovacím algoritmem z názvu vaší firmy, IČO a rozsahu licence.

Důvody používání aktivačních kódů:
1. jednoduchá a okamžitá možnost zakoupení nebo rozšíření licence
programu. Díky aktivačnímu kódu můžete od naší firmy nebo
vašeho prodejce programu okamžitě (telefonem, faxem, emailem) obdržet plnou verzi programu nebo jeho rozšíření. Na
základě údajů vaší firmy a potvrzení o provedení platby.
2. ochrana proti neoprávněnému používání.
POZOR: Pov inné úda je (tučné ) v a ktiv a čním form ulá ři ne sm íte m ě nit.
Při prov e de ní zm ě ny se progra m ihne d pře v e de do re žim u
de m ov e rze !!!

© 2013 RON Software, spol. s r.o.

100

Princip aktivace systému je popsán na začátku příručky v části
Licence.

Přidat testovací aktivační kód - v
případě zadání platného licenčního čísla a
aktivačního kódu se nabídne možnost
přidání testovacího aktivačního kódu. Ten
můžete využít pro otestování vybraných
funkcí programu. Po vypršení platnosti
testovacího kódu nemusíte přepisovat
aktivační údaje.
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6.1.4 Údaje zpracovávané firmy

Ve formuláři můžete doplnit další údaje o vaší firmě. Část údajů je
převzata z aktivace. Můžete také nastavit logo vaší firmy dvojklikem
na rámečku v pravém horním rohu formuláře. Logo musí být v
poměru 2:1. Nastavené údaje jsou používány při tisku výstupních
sestav.

POZOR: Pokud ne m á te a ktiv ov á n m odul Multilice nce , ne m ůže te
zm ě nit úda je zpra cov á v a né firm y v té to se kci, a le pře jdě te do m e nu
"Sy sté m /Sprá v a da ta bá ze /A ktiv a ce 100 ".
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6.1.5 Nastavení parametrů databáze

Zvolte typ připojení:
MS SQL server - vyplňte pole a poté vytvořte databázi.

Název serveru - název nebo IP adresa SQL serveru.
Uživatel - uživatelské jméno ("sa" - systém administrator).
Heslo - heslo pro přihlášení k serveru.
Databáze - můžete vybrat ze seznamu již vytvořených databází
nebo kliknout na tlačítko
. Otevře se okno, do kterého
uvedete název databáze. Poté potvrdíte dotaz o provedení
restrukturalizace
připojené
databáze.
Program
provede
restrukturalizaci dat a vygeneruje základní nastavení databáze.
Základní seznamy budou vyplněny standardními hodnotami. Tyto
hodnoty můžete samozřejmě nahradit.

SQL server a Soubor MDB - postup nastavení parametrů můžete
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najít v kapitole Instalace/První spuštění.

6.1.6 Komprimace databáze

Při používání MS SQL serveru tato funkce uvolní nepoužívané části
databázového souboru a soubor tak zkrátí. Pokud je databáze
provozována na "mdb" databázi, opraví a zmenší tato funkce
databázi stejně jako je tomu u SQL databáze. Na jiných platformách
není tato volba dostupná.
POZOR: Při prov á dě ní kom prim a ce ne sm í bý t k da ta bá zi připoje n jiný
uživ a te l.

6.1.7 Restrukturalizace databáze

Restrukturalizace provede přegenerování struktury databáze podle .
sdf souboru s definicí struktury databáze. Pokud je databáze
prázdná, pak vytvoří novou strukturu databáze. Restrukturalizace se
většinou provádí při instalaci nebo přechodu na novější verzi
programu. Při běžném používání programu se restrukturalizace
neprovádí.
Pokud restrukturalizaci provedete, nepoškodíte data. Pokud si tedy
nejste jisti správností funkce databáze, zkuste restrukturalizaci bez
obav provést. Na velkých databázích musíte samozřejmě počítat s
delší dobou na provedení této operace.
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Při restrukturalizaci je možno volit tyto možnosti:

Rychlá restrukturalizace - provede přegenerování
struktury jen změněných tabulek v databázi. Používá se
hlavně po instalaci novější verze programu, který rozšiřuje
obsah databáze o nové položky.
Úplná restrukturalizace - provede přegenerování struktury
u všech tabulek v databázi. Tato volba je pomalejší a má
opodstatnění pouze v případě, že jsou s databází nějaké
problémy.
Volba vygenerovat implicitní data určuje, zda jsou po
restrukturalizaci do tabulek v databázi vloženy předdefinované
záznamy. Tato volba se používá jen při vygenerování nové struktury
databáze do prázdného .mdb souboru. Pokud jste omylem vymazali
standardní položky v databázi a chcete je dostat zpět, můžete tuto
operaci použít, ale musíte počítat s tím, že standardní hodnoty budou
dopsány do všech seznamů tak, jak byly naplněny při vytvoření nové
databáze.
Pokud je připojená databáze prázdná (nemá vytvořenou žádnou
strukturu), pak nejsou nabídnuty v menu žádné volby a je potřeba
provést úplnou restrukturalizaci s vygenerováním implicitních dat.
Při provádění restrukturalizace nesmí být k této databázi připojen
žádný uživatel. Restrukturalizace musí být provedena vždy bez chyby.
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Pokud došlo k chybě, zkontrolujte, zda se někdo z uživatelů v
průběhu restrukturalizace nepřipojil. Pokud se restrukturalizace
nedaří, je pravděpodobně databáze poškozena. V tom případě
použijte podpůrné utility pro opravu databáze (můžete je najít na
Centru podpory zákazníků).
POZOR: J e stliže re struktura liza ce ne probě hla v pořá dku (skončila
chy bov ý m hlá še ním ), ne sm íte na da ta bá zi pra cov a t. Špa tně
re struktura lizov a ná da ta bá ze ne pra cuje kore ktně a m ůže dojít k
poškoze ní da t, kte ré se ne m usí proje v it oka m žitě .

Při restrukturalizaci se zobrazí okno Změny v databázi, které vás
informuje o všech změněných tabulkách. Pokud využíváte způsob
zabezpečení přihlášení do aplikace systémem uživatelů ("Systém/
Správa databáze/Nastavení zabezpečení"), je potřeba zkontrolovat
nastavení práv uživatelů na uvedené tabulky.

6.1.8 Obnova systémových sestav a skriptů

V případě, že omylem smažete nějaké sestavy či skripty, můžete je
pomocí této funkce nechat opět vytvořit. Pozměněné sestavy a skripty
však nově vytvořeny nebudou.

6.2

Seznam počítačů připojených k databázi

Pokud chcete mít přehled, které počítače jsou aktuálně připojené k
databázi (pracující s programem), pak stiskněte tuto volbu. Správce
systému může tímto způsobem zjistit, jestli je někdo aktuálně
připojen k databázi v případě, že potřebuje provádět operace
vyžadující uvolněnou databázi od všech uživatelů. Například při
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zálohování nebo restrukturalizaci je nutné, aby nebyl k databázi nikdo
další připojen.

6.2.1 Aktuálně připojené počítače

Záložka zobrazuje seznam počítačů, které jsou aktuálně připojeny k
databázi:

Tlačítkem
a tlačítkem

obnovíte seznam aktuálně připojených počítačů
seznam uzavřete.

6.2.2 Mapování popisů počítačů

Celkový seznam počítačů můžete vytvořit v tomto okně.

Stisknutím tlačítka
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otevřete dialogové okno Vytvoření

nového mapování popisu, do kterého zadáte tyto údaje:

Počítač - uveďte, o jaký počítač jde. Záleží na vás, jestli ho
pojmenujete jménem osoby, která s ním pracuje, nebo číslem.
Popis - doplňte popis počítače. Údaje volte tak, abyste mohli
snadno rozpoznat aktuálně připojené počítače.

6.3

Stavový řádek

Stavový řádek má tu výhodu, že je viditelný při otevřených
seznamech, které se zobrazují ve střední části monitoru. Stavový
řádek najdete v dolní části aplikace. V našem případě má stavový
řádek řádky dva.
V druhém oddíle prvního stavového řádku se zobrazuje počet
záznamů v aktivním seznamu. Třetí oddíl prvního stavového řádku
zobrazuje krátkou nápovědu položek, na kterých se nachází kurzor.
Druhý stavový řádek zobrazuje v prvním oddíle název firmy, ve které
jsou zpracovávána data, a v druhém oddíle zobrazuje aktuálně
nastavené období, resp. období, se kterým momentálně pracujete.
Nepotřebujete-li stavový řádek sledovat, je možno jej vypnout v
menu volbou Systém/Stavový řádek.
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6.4

Rychlé menu

Účelem menu je rychlejší manipulace s často používanými položkami
a zapíná se volbou Systém/Rychlé menu. Při práci s aplikací se
aktivování rychlého menu projeví jako lišta s ikonami v levé části
monitoru.

Ikony rychlého menu si můžete libovolně měnit - ubírat či přidávat.
Kliknutím pravým tlačítkem myši na lištu s ikonami se zobrazí menu.
Zobrazit
Umístění
Přidat položku menu
Zrušit položku menu
Obnovit implicitní nastavení
Zobrazit - v této položce máte možnost nastavit velikost (malou,
střední, velkou) zobrazení ikony položky rychlého menu.
Umístění - v tomto odkazu umístíte rychlé menu na požadovanou
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stranu (vlevo, vpravo, nahoru, dolu).
Přidat položku menu - tímto odkazem přidáte položku rychlého
menu. Postup přidání je popsán níže.
Zrušit položku menu - po označení požadované položky se zobrazí
okno s varováním: "Opravdu si přejete zrušit akt. položku: "Název
rušené položky rychlého menu"?". Po potvrzení je položka smazána z
rychlého menu.
Obnovit implicitní nastavení - po výběru položky se zobrazí okno s
varováním: "Všechny uživatelsky přidané položky a další úpravy
rychlého menu budou ztraceny! Opravdu si přejete obnovit implicitní
nastavení rychlého menu?" Po potvrzení je obnoveno výchozí
nastavení rychlého menu.

Pro přidání položky stiskněte Přidat položku menu a otevře se okno
se stromovým zobrazením standardního menu.
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Požadovanou položku najděte ve struktuře a potvrďte tlačítkem
. Pro rozvinutí a svinutí stromu používejte kurzor myši a
dvojité kliknutí na danou položku. Po výběru položky můžete zvolit z
nabízeného seznamu nebo ze souboru ikonu položky rychlého menu.

Po potvrzení výběru se vybraná položka přidá do seznamu rychlého
menu.

T IP: Pokud chce te v ry chlé m m e nu spouště t skript ne bo uživ a te lský
se zna m , m usíte ho ne jdřív e přida t do m e nu Uživ a te lský ch funkcí. T o
prov e de te v m e nu Uživ a te lské funkce /Na sta v e ní uživ a te lský ch
skriptů (Na sta v e ní uživ a te lský ch se zna m ů).

6.5

Plovoucí nápověda

Plovoucí nápověda zobrazuje popisky ("bubliny") k ikonám v
programu pokaždé tehdy, když necháte kurzor myši na ikoně. Pokud
chcete znát funkci jednotlivých ikon, zatrhněte si plovoucí nápovědu.
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6.6

Konec

Pomocí tohoto menu ukončíte práce v programu. Program lze také
uzavřít stisknutím kláves Alt+F4. Třetí možností, jak rychle vypnout
mzdový program, je kliknout na tlačítko
v pravém horním rohu.
Ve všech těchto případech se objeví okno, ve kterém potvrdíte dotaz
na ukončení aplikace kliknutím na tlačítko ANO.
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7 Seznamy
Správně naplněné seznamy jsou základem funkčního systému.
Nezapomeňte, že zobrazený seznam neslouží k zápisu dat, ale
musíte si vždy otevřít formulář pro editaci vybraného záznamu v
seznamu. Menu Seznamy obsahuje následující položky:
Osoby 114

7.1

Osoby

Seznam je jedním ze základních pro řízení docházkového systému.
Pouze zaměstnanci, kteří jsou aktuálně v pracovním poměru a mají
správně zadány všechny potřebné údaje, mohou používat docházkový
terminál.
Seznam zaměstnanců obsahuje všechny zaměstnance, které jste do
databáze zapsali, bez ohledu na to, zda mají nebo nemají ukončený
pracovní poměr.
Nad seznamem můžete použít následující filtr:

Jen aktivní k aktuálnímu datu - zobrazí seznam aktivních
pracovníku k aktuálnímu datu.
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Vkládání nebo opravu údajů neprovádějte v seznamu, ale otevřete si
Nový záznam nebo tlačítkem

Editace záznamu formulář

Osoba.

Rodné číslo/ID - povinný údaj. Vyplňte rodné číslo strávníka. V
případě, že nechcete vést evidenci dle rodných čísel, zadejte číslo
jiné, libovolné, které bude sloužit jako identifikační.
Jméno - povinný údaj. Vepište jméno zaměstnance.
Příjmení - povinný údaj. Vepište příjmení zaměstnance.
Počátek evidence - povinný údaj. Vyberte datum nástupu
zaměstnance.
Konec evidence - vyberte datum ukončení pracovního poměru.
Kód ID média - povinný údaj. Číslo identifikačního média, jde o
jednoznačný identifikátor přiřazený médiu při jeho výrobě.

115

DOCHÁZKA MINI

8
Terminál

www.ron.cz

8

Terminál

Základem docházkového systému je sběr dat. Ke sběru dat slouží
docházkový terminál. V části Terminál je popsána definice a práce s
docházkovým terminálem. Menu Terminál obsahuje následující
položky:
Načtení historie z terminálu 117
Generování nastavení terminálu 118
Načítání osob z terminálu 119
Nastavení terminálu 121

8.1

Načítání historie z terminálu

Zvolená funkce provede načtení informací z terminálu připojeného k
tomuto počítači. Informace vyčtené z terminálu se zapíší do seznamu
původní docházky. Načítání historie je jednou ze základních
komunikačních funkcí. Pokud nenačítáte historii operací, neuvidíte
žádné údaje v docházkovém systému.
POZOR: Spuště ní funkce m á sm y sl pouze na počíta či, ke kte ré m u je
fy zicky připoje n te rm iná l ne bo pokud te rm iná l kom unikuje pře s T CP/
IP.

Terminál v sobě uchovává registrované informace. Jejich paměť však
není neomezená. Podle počtu zaměstnanců a velikosti paměti
terminálu musíte zvolit interval vyčítání dat z terminálů. Pokud totiž
dojde k zaplnění paměti terminálu, přestane další data přijímat.
POZNÁ MKA : Ne za pom e ňte da ta na číta t.
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8.2

Generování nastavení terminálu

Generování nastavení použijete pro zaslání informací do terminálu.
Posílají se seznamy operací (texty na displej - nepodporují všechny
typy terminálů), seznamy identifikačních médií se jmény pracovníků,
přístupová práva pro terminály, saldo, nastavení terminálů. Pro
správnou funkci musíte mít správně nastaveny vlastnosti terminálu.
Spuštění funkce má smysl pouze na počítači, ke kterému je připojen
terminál. Na ostatních počítačích vyvolání této funkce nahlásí chyby
při komunikaci. V průběhu generování program zobrazuje popisy své
činnosti.
Po ukončení následuje hlášení o výsledku generování. Pokud
nastanou nějaké problémy, nabídne Vám program zobrazení
seznamu chyb, které při komunikaci vznikly. Seznam chyb si zobrazte
a zjistěte, k jakým chybám došlo. Každé chybové hlášení nemusí být
pro funkčnost systému kritické. Vzniklé chyby se snažte nastavením
systému odstranit.
POZOR: Spuště ní ge ne rov á ní na sta v e ní te rm iná lu m á sm y sl pouze na
počíta či, ke kte ré m u je fy zicky připoje n te rm iná l ne bo pokud te rm iná l
kom unikuje pře s T CP/IP.
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8.3

Načítání osob z terminálu

Formulář slouží k načtení nových ID médií z terminálu. Jak provést
načtení nových ID médií z terminálů 161 se dozvíte v kapitole na konci
publikace. Před načítáním osob z terminálu je nutné načíst historii z
terminálu 117.

Osoby číslovat od - povinný údaj. Vepište číslici, od které chcete
číslovat osoby. Pokud máte poslední číslo např. 10, začněte
číslovat od 11.
Datum počátku evidence - povinný údaj. Zadejte datum
počátku evidence.
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Načíst - stiskem tlačítka načtete všechny ID
média z terminálu, které jste načetly do
terminálu. ID média se načtou do seznamu
Osob 114 , kde můžete provést potřebné
úpravy.
Načítat postupně - karta je po nasnímání
do terminálu ihned načtena do programu.
ID média se načtou do seznamu Osob 114 ,
kde můžete provést potřebné úpravy. Po
načtení karet do programu stiskněte tlačítko
.

Storno - stiskem stornujete načítání ID
médií z terminálu.
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8.4

Nastavení terminálu

Nastavení terminálu použijete při prvním nastavení terminálu, a
pokud budete chtít zjistit stav Vašeho terminálu. Po stisku menu
Nastavení terminálu zobrazíte formulář Terminál. Formulář terminálu
pracuje s velkým množstvím údajů - záložek. Jelikož potřebných
údajů k nastavení terminálu je mnoho a není možné je zobrazit v
jednom formuláři, je formulář rozdělen, na dvě základní části. V levé
části je seznam záložek (částí formuláře) a v pravé části je zobrazen
obsah zvolené záložky. Kliknutím na zvolenou záložku se v pravé části
zobrazí veškeré údaje odpovídající záložce.
Otevřením určitého záznamu se zobrazí formulář Terminálu, který se
skládá z následujících záložek:
Terminál 122
Parametry 124
Spínací relé 126
Operace 126
Časy operací 128
Stav 129
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8.4.1 Formulář terminálu - Terminál

Formulář slouží k základní definici terminálu a nastavení parametrů
pro komunikaci s terminálem.

Test spojení - po stisku tlačítka se
program pokusí podle
nastavených
parametrů ověřit funkčnost komunikace
mezi terminálem a počítačem. Funkci
nepodporují všechny typy terminálů, proto
se u některých typů můžete setkat s
informací, že požadovaná funkce není
podporována. U těchto typů terminálů
musíte přímo vyzkoušet zaslání dat do
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terminálu a jejich vyčtení abyste zjistili,
zda je spojení funkční.

Kód - povinný údaj. Označení terminálu, musí se shodovat s
fyzickým číslem terminálu. Pokud nastavíte špatně kód terminálu,
nepodaří se zprovoznit komunikaci programu s terminálem.
Popis - povinný údaj. Textový popis terminálu, název nebo
umístění.
Text na terminálu - zadejte text, který bude zobrazen na
terminálu (např. Zvolte operaci).
Zapisovat do Logu - určuje zda při načítání historie operací
budou jednotlivé záznamy zapisovány do log souboru.
Log soubor - určuje cestu k logu souboru kam se budou
zapisovat záznamy při načítání historie operací. Takový soubor lze
pak načíst znovu do docházky přes terminál typu datalog (driver:
datalog).
Poznámka - libovolná poznámka k terminálu.
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8.4.2 Formulář terminálu - Parametry

Formulář se týká samotných parametrů terminálu, tedy jak bude
aplikace komunikovat s terminálem.

Driver - povinný údaj. Dle zakoupeného typu hardware je potřeba
přiřadit k terminálu driver pro jeho komunikaci se software.
Typ terminálu - vyberte typ terminálu.
Typ komunikace - povinný údaj. TCP/IP nebo převodník.
Hostitel (IP) - povinný údaj. Zde zadáte IP adresu přidělenou
terminálu.
Port - povinný údaj. Sériový port, na kterém probíhá komunikace.
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Editovat parametry - po
stisku tlačítka se zobrazí
formulář driveru, ve kterém
nastavíte
parametry
komunikace terminálu. Každý
driver má jiný formulář s
nastavením jiných parametrů.

Parametry - editační pole, ve kterém jsou vypsány veškeré
nastavené parametry. Máte možnost ruční úpravy parametrů. Měli
byste ale vždy používat formulář pro editaci parametrů driveru
příslušný k vašemu hardware.

Obecné nastavení je obsaženo v návodu u jednotlivých druhů
terminálů.
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8.4.3 Formulář terminálu - Spínání relé

Nastavení zvoleného relé provede, dle zadaných požadavků pro
sepnutí, trvalé otevření nebo zavření dveří, branky, závory.

8.4.4 Formulář terminálu - Operace

Ze seznamu všech operací (přerušení) docházky evidovaných v
systému můžete nastavit pro daný terminál výběr operací, které se
budou na terminálu používat. Tímto způsobem můžete nadefinovat
různá chování pro různé terminály. Např. na terminálu ve výrobní
hale můžete použít jiné operace, než jaké použijete na terminálu v
administrativní budově. Každá klávesa může mít na terminálu

© 2013 RON Software, spol. s r.o.

126

programově přidělenu jinou operaci a tím také jiný způsob
zpracování v docházce.
Formulář je rozdělen do dvou seznamů.

V levém seznamu jsou zobrazeny všechny operace evidované v
systému, v pravém seznamu jsou povolené operace pro terminál.
Pro přesun mezi seznamy použijte šipky umístěné mezi seznamy. V
pravém seznamu můžete vybraným operacím přiřadit kód pro použití
v terminálu. Tímto způsobem můžete například operaci s kódem 5
přiřadit tlačítko s číslem 1 na terminálu. Dále můžete přiřazené
operaci nastavit, zda má nebo nemá spínat relé pro otevírání zámku.
Nastavením operací pro terminál přiřazujete jednotlivým klávesám
jejich funkci. Pokud máte terminál s displejem zobrazujícím textový
popis funkce tlačítka a chcete, aby se změna projevila, musíte
provést generování nastavení terminálů.
Pokud chcete, aby se nastavení projevilo na terminálu, musíte
provést generování nastavení terminálů. Zjistěte, jestli Váš terminál
podporuje změny textů na displeji tímto docházkovým systémem v
dokumentaci k terminálu. Tato funkce není podporována všemi
terminály.
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8.4.5 Formulář terminálu - Časy operací

Tato funkce se používá pouze pro docházkové terminály ovládané
klávesnicí. Některé typy terminálů umožňují nastavení standardních
operací v určitý čas. Např. ráno terminál nabízí pracovníkům
standardně operaci příchod, odpoledne odchod apod. Pokud je
operace nastavena a terminál funkci podporuje, přepne se terminál
na standardní operaci po zaregistrování každé události.
PŘÍKLA D: rá no m á te na sta v e nu sta nda rdní ope ra ci příchod.
Za m ě stna nci přichá ze jí a re gistrují příchod be z nutnosti ope ra ci v olit.
Pokud m e zi nim i ně kdo zv olí jinou ope ra ci (odchá zí k lé ka ři) a
za re gistruje se , te rm iná l se po je ho re gistra ci ihne d pře pne na
sta nda rdní ope ra ci příchod.

Jestli Váš terminál funkci podporuje, zjistíte v dokumentaci k
terminálu.
Formulář je rozdělen do dvou seznamů.

V levém seznamu jsou zobrazeny všechny povolené operace, v
pravém seznamu jsou operace s nastaveným implicitním časem. Pro
přesun mezi seznamy použijte šipky
seznamy.
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umístěné mezi
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8.4.6 Formulář terminálu - Stav

V přehledu je zaznamenán aktuální stav terminálu např. poslední
úspěšné načtení, čas posledního úspěšného nastavení apod.
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9

Docházka

V menu Docházka naleznete seznam průchodů přes docházkový
terminál. Menu Docházka obsahuje následující položky:
Manuální vložení operace do docházky... 131

F11

Seznam docházky 133

9.1

Manuální vložení operace do docházky

Tato funkce umožňuje ruční zápis operace docházky. Všechny údaje
vložené pomocí této funkce se zapisuji do Seznamu původní
docházky a nelze je z tohoto seznamu nikdy odstranit. Jde o
registraci docházky shodné s registrací na docházkovém terminálu.
Tuto funkci použijete pouze v případě, že zaměstnanec zapomene
operaci zaznamenat nebo zapomene identifikační médium nebo
nemůže k terminálu z organizačních důvodů.

131

Uživatel může vybrat ze seznamu osobu, zadat datum operace, čas a
druh operace. Pokud zaškrtnete volbu "pro více dnů" můžete zadat
datum do kdy se má operace opakovaně vložit.

Do pole poznámka můžete zadat krátkou textovou poznámku,
například z jakého důvodu byla docházka vložena manuálně.
Jakmile

budete

mít

formulář

vyplněn,

klikněte

na

tlačítko

. Pokud budete vkládat více záznamů najednou, použijte
tlačítko

.

T IP: Pom ocí horké klá v e sy F11 m ůže te v progra m u v y v ola t form ulá ř
pro m a nuá lní v klá dá ní ope ra ce do pův odní dochá zky .
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9.2

Seznam docházky

Seznam docházky zobrazuje základní údaje o docházce načtené z
docházkového terminálu. V seznamu není možné údaje měnit ani je
mazat. Je to základní seznam, který je podkladem pro evidenci
docházky.
Nad seznamem můžete použít následující filtry:

Jen osoba 114 - vyberte požadovanou osobu, u které chcete
zobrazit seznam průchodů.
Jen operace - vyberte požadovanou operaci, u které chcete
zobrazit seznam průchodů.
Jen datum čas od - do - vyberete požadované datum od do, pro
které chcete zobrazit seznam průchodů.
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10 Výstupy
V manažeru výstupních sestav naleznete tiskové sestavy. Menu
Výstupy obsahují následující položky:
Manažer výstupních sestav 135

10.1 Manažer výstupních sestav
V manažeru naleznete tiskové sestavy, které jsou rozděleny do
kategorií např. Docházka a ty se dále člení na jednotlivé sestavy.
Výsledky systému lze tisknout formou předdefinovaných výstupních
sestav.
Předdefinované tiskové sestavy jsou vytvořeny tak, aby vyhovovaly co
největšímu počtu firem. V případě, že máte zájem o vytvoření nové
sestavy dle Vašich požadavků, kontaktujte firmu RON Software.
Ne vždy je potřeba zahrnout do výstupní sestavy záznamy, proto si
můžete zadat rozsahy pro vytváření jednotlivých tiskových sestav. K
tomu slouží filtry v zelené zóně formuláře.

135

POZNÁ MKA : Ne za pom e ňte , že pokud chce te v y tisknout či zobra zit
v še chny úda je (v še chny strá v níky , rozdě le ní), m usíte m ít v še chny
filtry v y pnuté !!!
POZOR: Při re struktura liza ci jsou a ktua lizov á ny pouze sy sté m ov é
se sta v y (če rný m písm e m ), ne se sta v y uživ a te lské (če rv e ný m
písm e m ).

LEVÁ ČÁST FORMULÁŘE:
Ne vždy je potřeba zahrnout do výstupní sestavy všechny záznamy,
proto si můžete zadat rozsahy pro vytváření jednotlivých tiskových
sestav. K tomu slouží na levé straně okna Manažera výstupních
sestav tzv. Panely. Všechny panely nemusí být u každé sestavy/
kategorie zobrazeny.

Panel skrývá možnosti nastavení filtru.
Panel zobrazuje možnosti nastavení zvoleného
filtru.
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ŘAZENÍ
Řazení - údaje zobrazované na vybrané sestavě můžete seřadit
např. podle jména, příjmení, osobního čísla apod. Kliknutím na
tlačítko
Nastavení řazení aktuální kategorie nebo klávesami
Ctrl + R otevřete formulář pro provedení úprav. Více o aktuálním
řazení v kapitole Ovládání programu - Editor řazení 46 .

FILTR
Filtr - zvolenou sestavu můžete libovolně filtrovat. Nabídku tohoto
seznamu můžete upravit. Filtry definujete, popřípadě editujete
kliknutím na tlačítko
Nastavení filtru aktuální kategorie nebo
klávesami Ctrl + F. Více o filtrech v kapitole Ovládání seznamu Seznam filtrů 48 .

OBDOBÍ
Období - ve vybrané sestavě se zobrazí údaje aktuální pro zvolené
období. Můžete zde zvolit období, za které chcete tiskové sestavy
zobrazit. Standardně je nastaveno aktuální období (měsíc), pokud
požadujete tisknout sestavu za jiné období, proveďte změnu.

OSOBA
Osoba 114 - ze seznamu vyberte osobu, u které chcete zobrazit
požadovaná data v sestavě.
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10.1.1 Seznam všech sestav podle kategorií

V seznamu jsou uvedeny sestavy, které jsou zařazeny do kategorií.
Okno je rozděleno do dvou částí. Pravá část formuláře obsahuje
seznam všech sestav, ve druhé části je možné nastavit filtr nebo
řazení pro vybranou sestavu.

PRAVÁ ČÁST FORMULÁŘE:

ČÁST I

Zobrazit/Skrýt rozšiřující informace
u
jednotlivých kategorií a sestav se zobrazí/skryje
rozšiřující informace. V zobrazené informaci může být
uvedeno jméno přihlášeného uživatele, datum a čas
poslední změny sestavy/kategorie a atributy sestavy (S
- systémová sestava/kategorie, SP - pokud má
systémová sestava/kategorie příznak "veřejná", M sestava/kategorie vytvořená uživatelem, MP - pokud
má sestava/kategorie vytvořená uživatelem příznak
"veřejná"). Sestavě/kategorii můžete Zapnout/Vypnout
příznak "veřejná" pomocí kontextového menu (stiskem
pravého tlačítka na označené sestavě). Ze zobrazené
nabídky zvolte Zapnout/V ypnout příznak "veřej ná".
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Typ zobrazení - stiskem tlačítka, zobrazeného vedle popisu, se
zobrazí seznam, ze kterého si můžete vybrat požadované
zobrazení:

Podle zvoleného výběru (Kategorie, Seznam nebo Oblíbené) se vám
zobrazí tlačítko a seznam sestav/kategorií.

Kategorie - v seznamu se zobrazí seznam
kategorií, do kterých jsou zařazeny sestavy.
Sestavy uložené v kategorii můžete zobrazit
dvojklikem na kategorii. Další možností je
kliknout vedle kategorie na tlačítko +, které
se stiskem změní na - a zobrazí seznam
sestav přiřazených kategorii.
Seznam - v okně se zobrazí seznam
sestav. Pokud chcete vidět, ke které
kategorii sestava náleží, stiskněte tlačítko
. Stiskem se zobrazí další sloupce s
informacemi o sestavách včetně sloupce
Kategorie.
Oblíbené - v seznamu se zobrazí oblíbené
sestavy, které máte přidány do seznamu.
Více o oblíbených v seznamu oblíbených
sestav 146 .
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Oblíbené - pokud každý měsíc po uzávěrce tisknete stále stejné
sestavy, můžete si do tohoto seznamu přidat vaše oblíbené
sestavy. Sestavu přidáte do oblíbených pomocí kontextového menu
(stiskem pravého tlačítka na označené sestavě). Ze zobrazené
nabídky zvolte Přidat do seznamu oblíbených sestav. Více o
oblíbených sestavách v následující kapitole Seznam oblíbených
sestav 146 . Stiskem tlačítka, zobrazeného vedle popisu, se zobrazí
seznam, ze kterého si můžete vybrat požadované zobrazení:

Podle zvoleného výběru se vám zobrazí tlačítko a seznam sestav/
kategorií.

<Všechny sestavy> - v seznamu
budou zobrazeny všechny sestavy
vybraného typu zobrazení.
Faktury - název jste vytvořili při vkládání
nové sestavy mezi oblíbené v poli
Seznam
oblíbených
sestav 146 .
V
seznamu se zobrazí oblíbené sestavy,
které jste si přidali do seznamu.
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ČÁST II
Tato část formuláře obsahuje seznam tematických kategorií (

).

Každá složka (kategorie) obsahuje jednotlivé sestavy ( ).
Rozkliknutím se označená sestava zobrazí. Pokud použijete filtry,
nezapomeňte, že sestava bude obsahovat údaje, které splňují
podmínky filtru. Jestliže tedy sestava nezobrazí požadovaná data,
zkontrolujte nastavení filtrů.

Pokud v seznamu nemáte zobrazeny oblíbené sestavy, můžete
pomocí stisku pravého tlačítka na sestavě/kategorii zobrazit
následující menu:
- označená KATEGORIE:

Zapnout/Vypnout příznak "veřejný" - po výběru se zapne/vypne
příznak "veřejná". Veřejné kategorie může vidět i uživatel, který
nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná kategorie bude
mít u ikony zobrazen příznak
(zelený čtvereček s černým
panáčkem).

- označená SESTAVA:
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Přidat do seznamu oblíbených sestav - sestavu můžete
přemístit do seznamu oblíbených sestav 146 . Po výběru se zobrazí
formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav, ve kterém můžete
zvolit požadovaný seznam, do kterého sestavu přemístíte. Sestava
zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili.
Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne
příznak "veřejná". Veřejné sestavy může vidět i uživatel, který nemá
právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít u
ikony zobrazen příznak
(zelený čtvereček s černým panáčkem).
Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé, je potřeba, aby byla
veřejná i její kategorie.

Ve spodní části se nacházejí funkční ikony, díky nimž ovládáte
sestavy:
Načíst sestavu/kategorii ze souboru - v případě,
že chcete novou sestavu učinit součástí manažeru
sestav, pak stačí kliknout a vybrat požadovanou novou
sestavu. Do manažeru sestav je možno importovat
vytvořené sestavy v editoru sestav (sestavu například
vytvoří naši programátoři a zašlou Vám ji emailem).
Import sestav lze provést stiskem kláves CTRL+L a
výběrem souboru *.RMR.
Uložit sestavu/kategorii do souboru - v případě,
že chcete uložit sestavu, pak klikněte na tlačítko a
najděte cílový soubor, kde chcete sestavu uložit.
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ČÁST III
Po označení některé sestavy/kategorie v seznamu se zobrazí ve třetí
části podrobnější informace o vybrané sestavě/kategorii.
Sestava - pokud je kurzor v pravé části okna na konkrétní sestavě
(ve složce), objeví se název označené sestavy.
Kategorie - pokud je kurzor v pravé části okna na konkrétní složce
nebo sestavě, objeví se v této kolonce název kategorie.
Atributy - atributy sestavy/kategorie (S - systémová sestava/
kategorie, SP - pokud má systémová sestava/kategorie příznak
"veřejná", M - sestava/kategorie vytvořená uživatelem, MP - pokud
má sestava/kategorie vytvořená uživatelem příznak "veřejná").
Sestavě/kategorii můžete Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" pomocí
kontextového menu (stiskem pravého tlačítka na označené sestavě).
Ze zobrazené nabídky zvolte Zapnout/V ypnout příznak "veřej ná".
Atributy se zobrazí v seznamu u všech sestav/kategorií stisknutím
tlačítka

.

Poslední změna - poslední provedená změna v sestavě/kategorii
(5.2.2008 11:55:44). Datum a čas poslední změny se zobrazí v
seznamu u všech sestav/kategorií po stisku tlačítka

.

Uživatel - u sestav/kategorií vytvořených uživatelem se v poli
zobrazí jeho jméno, podle přihlašovacích údajů. Uživatelské jméno
bude zobrazeno i v seznamu sestav/kategorií u jeho vytvořené
sestavy/kategorie po stisku tlačítka
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.

Uzamčeno heslem - pokud je uživatelem vytvořená sestava
uzamčena, zobrazí se zde popis ANO. V opačném případě zde bude
zobrazen popis NE. Vkládat hesla je možné jen u sestav vytvořených
uživatelem.
Popis - pod podrobnějšími informacemi o sestavě/kategorii se
zobrazí popis označené kategorie/sestavy.

ČÁST IV

Náhled - slouží k zobrazení vybrané tiskové
sestavy. V horní části okna tiskové sestavy se
nachází tlačítka pro další práci se sestavou,
mimo jiné:

Tisknout - ikona pro otevření okna T isk,
ve kterém lze definovat nastavení
tiskárny a rozvržení sestavy určené pro
tisk.
Export - použitím tohoto tlačítka se
objeví nabídka pro výběr formátu
exportované tiskové sestavy.
Odeslat E-mailem - slouží pro přenos
sestavy emailem. Musíte vyplnit všechny
požadovaná pole, a to komu odesíláte,
kdo odesílá, hostitel (případně i jméno a
heslo uživatele s oprávněním).
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Tisk - spustíte samotný tisk vybrané sestavy.
U většiny sestav se program v závislosti na
typu sestavy zeptá, co přesně chcete
vytisknout. V případě, že máte označenou
exportní sestavu (při vytváření nové sestavy
jste zvolili možnost Exportní sestava), pak se
místo tohoto tlačítka zobrazí tlačítko pro
export.
Export - v případě, že budete mít
označenou exportní sestavu, tak se tlačítko
zobrazí místo tlačítka pro tisk. Můžete
exportovat sestavu, kterou máte uloženou v
Seznamu všech sestav.

Pokud máte zvolenou výstupní sestavu, případně nastaveny potřebné
filtry, můžete tiskopis zpracovat tlačítkem
přímo tlačítkem

nebo

.

Vytvoření vlastních sestav předpokládá znalosti jazyka SQL. Výsledky
lze také exportovat do textového souboru (využitím stávajícího
exportu nebo definicí vlastního).
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10.1.2 Seznam oblíbených sestav

Pokud každý měsíc po uzávěrce tisknete stále stejné sestavy, můžete
si do seznamu Oblíbené přidat vaše oblíbené sestavy. Sestavu
přidáte do seznamu oblíbených pomocí kontextového menu (stiskem
pravého tlačítka na označené sestavě). Ze zobrazené nabídky zvolte
Přidat do seznamu oblíbených sestav. Po vybrání se zobrazí formulář
Přidat do seznamu oblíbených sestav:

Seznam oblíbených sestav - pro vytvoření nového seznamu
oblíbených sestav zadejte název. Pro vložení oblíbené sestavy do
existujícího seznamu oblíbených sestav vyberte název ze seznamu.
Název oblíbené sestavy - v poli je předvyplněný převzatý název
sestavy ze seznamu. Pokud chcete název změnit, přepište jej.

Po potvrzení zadaných údajů stiskem tlačítka
se nově
vytvořený seznam oblíbených sestav přidá do seznamu Oblíbené.
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Pokud máte v Typu zobrazení 138 vybráno tlačítko
,
můžete pomocí stisku pravého tlačítka na sestavě/kategorii zobrazit
následující menu:
- označená KATEGORIE:

Zrušit seznam oblíbených sestav - po výběru se zobrazí dotaz,
zda si přejete zrušit seznam oblíbených sestav. Po potvrzení dotazu
bude seznam oblíbených sestav zrušen včetně všech oblíbených
sestav.
Přejmenovat seznam oblíbených sestav - po výběru se zobrazí
formulář Změna názvu seznamu oblíbených sestav, ve kterém
změníte název kategorie.
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Zapnout/Vypnout příznak "veřejný" - po výběru se zapne/vypne
příznak "veřejná". Veřejné kategorie může vidět i uživatel, který
nemá právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná kategorie bude
mít u ikony zobrazen příznak
panáčkem).

(zelený čtvereček s černým

- označená SESTAVA:

Přidat do seznamu oblíbených sestav - sestavu můžete
přemístit do jiného oblíbeného seznamu. Po výběru se zobrazí
formulář Přidat do seznamu oblíbených sestav, ve kterém můžete
zvolit požadovaný seznam, do kterého sestavu přemístíte. Sestava
zůstane i v seznamu, ze kterého jste ji přemístili.
Zrušit sestavu ze seznamu oblíbených sestav - po výběru se
zobrazí dotaz, zda si přejete zrušit oblíbenou sestavu ze seznamu
oblíbených. Po potvrzení dotazu bude sestava ze seznamu oblíbených
odstraněna.
Přejmenovat oblíbenou sestavu - po výběru se zobrazí formulář
Změna názvu oblíbené sestavy, ve kterém změníte název oblíbené
sestavy.
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Zapnout/Vypnout příznak "veřejná" - po výběru se zapne/vypne
příznak "veřejná". Veřejné sestavy může vidět i uživatel, který nemá
právo na sestavy v manažeru sestav. Veřejná sestava bude mít u
ikony zobrazen příznak
(zelený čtvereček s černým panáčkem).
Aby oblíbenou sestavu viděli i ostatní uživatelé je potřeba, aby byla
veřejná i její kategorie.

Každý uživatel může mít svůj vlastní seznam oblíbených sestav.
Přiřazení do seznamu oblíbených sestav neznamená, že by se
sestava "ztratila" ze seznamu všech sestav.
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11 Okno
Položky tohoto menu jsou určeny pro práci s okny. Jednotlivými
volbami z menu docílíte přehlednějšího zobrazení, což vám může
usnadnit práci v oknech. Když nejsou v programu žádná okna
otevřená, je seznam položek neaktivní.
Jakmile však otevřete jakékoli okno v programu, tak se toto menu
aktivuje a vytvoří pod poslední standardní položkou menu Uzavřít vše
další seznam právě otevřených oken. Okno, se kterým právě
pracujete, je označeno
.
Na následujících stránkách se budeme věnovat jednotlivým funkcím
menu.

11.1 Kaskáda
Máte-li otevřeno více oken, s nimiž chcete pracovat, pak existuje
několik možností, jak okna zobrazit. Formuláře můžete uspořádat
kaskádně. U jednotlivých oken lze vidět nadpisy tabulek. Kliknutím na
kterékoli z nich přesune okno do popředí a formulář je tedy vidět
celý. Pro takovou úpravu oken stačí kliknout na položku Kaskáda.
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11.2 Dlaždice vodorovně
Máte-li otevřeno více oken, s nimiž chcete pracovat, můžete je
uspořádat do vodorovných dlaždic. Kliknutím na kterékoli z nich se
okno aktivuje a můžete s ním pracovat, aniž by ostatní okna zmizela.
Pro toto zobrazení stačí kliknout na položku Dlaždice vodorovně.

11.3 Dlaždice svisle
Další možností je uspořádat okna ve svislých dlaždicích. Kliknutím na
kterékoli z nich se okno aktivuje a můžete s ním pracovat, aniž by
ostatní okna zmizela. Pro toto zobrazení stačí kliknout na položku
Dlaždice svisle.

11.4 Maximalizovat vše
Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud jste již použili volbu
Minimalizovat vše, a chcete s okny opět pracovat, použijte volbu
Maximalizovat vše. Tím se všechna původně otevřená okna opět
objeví na obrazovce.
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11.5 Minimalizovat vše
Tato funkce souvisí s prací s okny. Pokud chcete všechna okna, se
kterými aktuálně pracujete, minimalizovat (ať už z jakéhokoli
důvodu), klikněte na tuto volbu. Všechna okna se "srolují" na spodní
okraj základní plochy programu.

11.6 Uzavřít vše
Poslední možnost v tomto menu je Uzavřít vše. Tato funkce má
stejný důsledek, jako když zavřete všechna okna postupně. Výhodou
je, že všechna okna, s nimiž pracujete, zavřete jedním příkazem. Po
uzavření oken zůstane program spuštěn.
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12 Nápověda
Cílem nápovědy v aplikaci je usnadnění práce s programem. Položku
Nápověda naleznete na horní liště úplně vpravo.

12.1 Obsah nápovědy
Tato volba otevře soubor nápovědy na stránce obsahu. V něm si
můžete vybrat požadovanou kapitolu a přepnout se na odpovídající
stránku.

12.2 Kontextová nápověda
Zobrazuje nápovědu vzhledem k místu, kde se nachází program. To
znamená, že stisknete-li klávesu F1 (nebo tlačítko nápověda), zobrazí
se na aktuálním formuláři odpovídající stránka v nápovědě. Na
zprovoznění funkce se stále pracuje.

155

12.3 Helpdesk
Formulář můžete využít v případech, kdy budete potřebovat vložit
nový dotaz nebo odeslat vzorek databáze na Helpdesk.

Adresa - zadejte internetovou adresu serveru - http://helpdesk.
ron.cz.
Přihlašovací jméno - zadejte přihlašovací jméno, které používáte
pro přihlášení na helpdesk. Přihlašovací jméno najdete na aktivační
kartě programu.
Heslo - zadejte heslo, které používáte pro přihlášení na helpdesk.
Heslo najdete na aktivační kartě programu.
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Test - po stisku tlačítka proběhne ověřování
přihlašovacích údajů. Po ověření přihlašovacích
údajů program zobrazí informaci, například:
"Přihlášení na Helpdesk bylo úspěšné".
Nastavit výchozí - nastaví výchozí adresu a
heslo. Přihlašovací jméno musíte nastavit sami.
Správné přihlašovací údaje najdete na aktivační
kartě programu.

Moje dotazy - po stisku odkazu budete přihlášeni na helpdesk,
kde se zobrazí seznam s vašimi dotazy.
Vložit nový dotaz - stiskem odkazu se přihlásíte na helpdesk a
načte se formulář pro vložení nového dotazu.
Odeslat vzorek databáze - po stisku odkazu se otevře formulář
pro odeslání dotazu. Vyplňte Předmět a Text dotazu a stiskněte
tlačítko
. Následně se zobrazí
formulář pro Export vzorku databáze. Zde vyberte, která data
chcete odeslat ve vzorku a potvrďte tlačítkem
Potvrzením odešlete dotaz se vzorkem na Helpdesk.
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Dotazník spokojenosti - odkaz provede přihlášení na helpdesk,
kde můžete vyplnit zobrazený dotazník.
Nastavení osobních údajů - stiskem odkazu se přihlásíte na
helpdesk a načte se formulář pro nastavení osobních údajů.

Zavřít - uzavřete formulář.

12.4 Co je v programu nového?
Volba je přístupná v případě, že existuje soubor obsahující informace
o nových vlastnostech a funkcích programu. Zvolením této volby
zobrazíte text souboru pomocí programu Poznámkový blok nebo
WordPad.
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12.5 O aplikaci
Zobrazí formulář Informace o aplikaci s informacemi o verzi
programu, jeho konfiguraci, vlastníkovi licence a adresy výrobce
programu a vašeho prodejce.
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13 Postupy
V kapitole naleznete základní postupy při práci s programem
Docházka - Mini.

13.1 Načítání ID médií z terminálu
Postup při načítání ID médií z docházkových terminálů je popsáno v
následujících kapitolách pro terminály RT310, RT300B 162 a DT1000
165 .
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13.1.1 Terminály RT310, RT300B

Pro usnadnění zápisu ID médií do programu Docházka - Mini je
možno použít následující postup:
A) Zobrazení čísla ID média na displeji terminálu a zápis do
programu:
1.

na docházkovém terminálu stiskněte modré tlačítko i

2.

na displeji se zobrazí číslo, které si opište

3.

v programu DOCHÁZKA - Mini v seznamu osob 114 –
stiskněte F4 pro vytvoření nového záznamu

4.

do položky Kód ID média zapište opsané číslo

5.

do položky Rodné číslo/ID libovolné číslo, podle kterého
budete moci vyhledat konkrétní ID médium

6.

do položky Počátek evidence zapište aktuální datum

7.

do položky Jméno zapište jméno zaměstnance, který bude
mít přiřazeno toto ID médium

8.

do položky Příjmení vepište příjmení zaměstnance, který
bude mít přiřazeno toto ID médium

9.

potvrďte tlačítkem OK

10.

zaměstnanec má nyní přiřazeno ID médium
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B) Přímé načítání ID médií z terminálu do software (rychlejší
pro více kusů)
1.

na docházkovém terminálu stiskněte zároveň zelené šipky

2.

zadejte heslo 9999

3.

pro potvrzení stiskněte modré tlačítko i

4.

pomocí šipek

5.

pomocí modrého tlačítka i nalistujte položku Evidence

6.

přepněte pomocí šipky
modrým tlačítkem i

7.

pomocí modrého tlačítka i listujte do doby, než zobrazíte text
Parametry

8.

pomocí červeného křížku

9.

označte si pořadovým číslem ID média, která chcete do
programu načíst

10.

přikládejte jednotlivá ID média k terminálu v označeném
pořadí - na displeji je po načtení zobrazeno číslo ID média

11.

v programu Docházka - Mini si zobrazte formulář Načítání
osob z terminálu 119

12.

do položky Osoby číslovat od vepište číslici, od které
chcete ID média nebo osoby číslovat
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nalistujte Parametry

na položku zapnuto a potvrďte

opusťte menu

13.

do položky Datum počátku evidence zapište aktuální
datum

14.

načtěte

15.

pokud vše proběhne v pořádku, tak ID média budou načteny
v seznamu osob 114

16.

na terminálu vypněte volbu Evidence

ID

média

tlačítkem

nebo

Doporučujeme vyzkoušet postup na několika kusech ID médií a
následně pro zbytek.
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13.1.2 Terminál DT1000

Pro usnadnění zápisu ID médií do programu Docházka - Mini je
možno použít následující postup:
Přímé načítání ID médií z terminálu do software (rychlejší pro
více kusů)
1.

označte si pořadovým číslem ID média, která chcete do
programu načíst

2.

na docházkovém terminálu stiskněte tlačítka J 2 4 6 terminál přejde do režimu čtení nových ID médií

3.

přikládejte jednotlivá ID média k terminálu v označeném
pořadí - na displeji je po načtení zobrazeno číslo ID média

4.

v programu Docházka - Mini si zobrazte formulář Načítání
osob z terminálu 119

5.

do položky Osoby číslovat od vepište číslici, od které
chcete ID média nebo osoby číslovat

6.

do položky Datum počátku evidence zapište aktuální
datum

7.

načtěte ID média tlačítkem
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8.

pokud vše proběhne v pořádku, tak ID média budou načteny
v seznamu osob 114

9.

režim čtení ID médií přerušíte stiskem libovolného tlačítka a
terminál se vrátí do základního režimu

Doporučujeme vyzkoušet postup na několika kusech ID médií a
následně pro zbytek.

13.2 Přenos Docházky-MINI na jiný počítač
Postup pro přenos aplikace je následující:
1)

proveďte zálohu databáze na starém PC,

2)

nainstalujte SQL server na novém PC - poté vytvořte
prázdnou databázi,

3)

nainstalujte aplikaci Docházku-MINI na novém PC - poté
zadejte aktivační údaje,

4)

připojte Docházku-MINI k SQL serveru (k již zmíněné
prázdné databázi),

5)

poté proveďte v Docházce-MINI obnovu databáze ze zálohy
(obnova zálohy ze starého PC),

6)

na starém PC smazat/odinstalovat Docházku-MINI a pro
jistotu přejmenovat starou databázi.
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13.3 Postup při práci s docházkovým terminálem
POKYNY PRO POUŽÍVÁNÍ IDENTIFIKAČNÍCH KARET (ČIPŮ)
DOCHÁZKOVÉHO SYSTÉMU

Postup identifikace na docházkovém terminálu – registrace
události
1.

Stiskněte příslušnou klávesu výběrem z níže uvedených
operací - na displeji se zobrazí příslušná vybraná operace.

2.

Přiložte bezkontaktní kartu (čip) k docházkovému terminálu –
při úspěšné registraci se na displeji zobrazí jméno
zaměstnance a zazní zvukový signál.

3.

Kartu přikládejte ke spodní části terminálu.

Při zadání
způsobem:

chybné

operace

postupujte

následujícím

Například zadáte operaci příchod místo odchod a zaregistrujete
událost kartou (čipem). Tuto chybu eliminujete znovu vybráním
správné operace a opětovným přiložením karty (čipu) k terminálu.
Pokud zvolíte chybnou operaci a kartu jste nepřiložili, můžete
opětovným stiskem vybrat správnou operaci a poté provést registraci
kartou (čipem).
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Příklady typů průchodů a přerušení pracovní doby:
Příchod (začátek pracovní doby) – při příchodu do zaměstnání
stiskněte klávesu Příchod a následně přiložte kartu (čip) k
terminálu – zobrazí se zvolená operace a jméno zaměstnance.
Přestávka (oběd) – při odchodu na oběd stiskněte klávesu
Přestávka a následně přiložte kartu (čip) k terminálu. Po příchodu z
přestávky stiskněte klávesu Příchod (stejný příchod jako do
zaměstnání) a opět přiložte kartu (čip) k terminálu.
Odchod – při odchodu ze zaměstnání stiskněte klávesu Odchod a
následně přiložte kartu (čip) k terminálu.
Služebně, Školení, Lékař, Soukromě, Dovolená, Nemoc – při
přerušení pracovní doby z těchto uvedených důvodů postupujte
následujícím způsobem – vyberte si z uvedené nabídky potřebnou
operaci a stiskněte příslušnou klávesu a přiložte kartu (čip). Při
příchodu zpět do zaměstnání stiskněte klávesu Příchod. Pokud se
již ten den nevrátíte do zaměstnání, následující den si zvolte
klávesu Příchod a postupujte podle bodu 1.

POZOR: DOCHÁ ZKA MINI ne um ožňuje v še chny funkce te rm iná lu na př.
zobra zov á ní SA LDA .

13.4 Instalace nové verze programu
Informaci o zveřejnění nové verze byste měli dostávat do e-mailu a
zároveň se dozvíte, jestli je pro vás aktualizace zajímavá, nebo
případně nutná. Aktualizace aplikací jsou vždy k dispozici na našem
centru podpory zákazníků „helpdesk.ron.cz“.
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Při instalaci nové verze programu postupujte následovně:

1.

Je zapotřebí, aby si všichni uživatelé vypnuli program
(případně všechny programy, pracující na společné
databázi). Seznam připojených uživatelů naleznete v menu
Systém -> Seznam aktuálně přihlášených uživatelů.

2.

V adresáři s nainstalovaným programem vytvořte nový
textový soubor maintenance.txt (pravé tlačítko myši -> v
zobrazeném menu Nový -> vybrat Textový dokument ->
přejmenovat na maintenance.txt). Do textového souboru
maintenance.txt uveďte název počítače (serveru), ze
kterého budete poprvé spouštět novou verzi programu, a
uložte. Vytvořením toho souboru zabráníte spuštění
programu z jiného počítače, než který je v tomto textovém
souboru zapsán. Textový soubor je potřeba nakopírovat do
adresářů ke všem nainstalovaným programům RON.

3.

Vypněte na serveru služby související s aplikacemi RON ->
ADS_Service, APS_Service, JIDELNA_Service, apod.

4.

Zálohujte stávající databázi. Zálohu databáze provedete v
menu Systém -> Správa databáze -> Zálohování databáze.
Pokud máte více programů RON a programy jsou napojeny
na jednu databázi, stačí provést zálohu jen v jedné aplikaci.
Zálohu lze provést pouze na lokální disk počítače, na kterém
se databáze nachází.
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5.

Z centra podpory zákazníků helpdesk.ron.cz -> sekce Ke
stažení -> stáhněte a uložte do počítače nové verze
programů.

6.

Postupně spusťte stažené instalační programy a proveďte
instalace nových verzí. Instalujte přímo do složky, ve které
máte stávající verzi programu. Nová verze ji přepíše.
Nezáleží na pořadí, v jakém budou aplikace instalovány.

7.

Spusťte nainstalovaný program.

8.

Po instalaci budete vyzváni k potvrzení restrukturalizace
databáze, klikněte na tlačítko ANO.

9.

V případě, že provádíte instalaci více nových verzí, po
restrukturalizaci program vypněte a spusťte další
nainstalovaný program. Opakujte proces s restrukturalizací.

10.

Po úspěšném ukončení restrukturalizace databáze spusťte
na serveru zastavené služby související s aplikacemi RON ADS_Service, APS_Service, JIDELNA_Service, apod.

11.

Odstraňte textový soubor maintenance.txt nakopírovaný do
adresářů u nainstalovaných programů RON.
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Body 2 a 11

- jsou nutné pouze v případě, že program používá
více uživatelů v síti a nejste schopni zajistit, aby se
před dokončením instalace a restrukturalizace
databáze k této databázi někdo nepřipojil.

Body 3 a 10

- jsou nutné v případě, pokud
nainstalovány na serveru (nebo PC).

jsou služby

13.5 Zadávání aktivací
Registrační karta
Registrační karta je dokument, který jste obdrželi ve formátu PDF
přílohou v e-mailu, či jinou formou. Tento dokument obsahuje
několik důležitých údajů. V první řadě údaje pro správnou aktivaci
programu. Dále pak uživatelské jméno a heslo pro přihlášení na
helpdesk společnosti RON. Registrační karta může mít omezenou
platnost (Datum dočasnosti na registrační kartě), v případě, že
dochází k zápůjčce programu nebo aktivaci programu pro období
mezi objednávkou a zaplacením všech faktur.

Aktivace
Aktivace je uvedení programu do funkčního stavu dle vámi
zakoupené licence. Pomocí aktivace se nejen program aktivuje na
plnou verzi, ale zároveň budou zpřístupněny případné moduly, které
lze k programu libovolně dokoupit.
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Aktivaci je potřeba provést v následujících případech:
1.

Při prvním spuštění aplikace - první Aktivační kód vám
poskytne (technik/konzultant) při instalaci programu. Tento
kód je pouze dočasný. Další aktivační kód dostanete po
zaplacení faktury.

2.

Změna názvu vaší firmy – změní-li vaše firma název,
který se má zobrazovat v tiskových sestavách apod., je
potřeba požádat o změnu spol. RON Software s.r.o., která
vám zašle novou registrační kartu.

3.

Po zakoupení nových modulů – pokud zakoupíte nové
moduly pro některý z programů spol. RON Software s.r.o.

4.

Dokoupení licencí – jestli-že zakoupíte licenci na větší
počet zaměstnanců.

5.

Nová, nebo prodloužená servisní smlouva – pokud jste
uzavřeli novou servisní smlouvu, popřípadě jste zakoupili
prodloužení, obdržíte novou registrační kartu.

6.

Při přechodu z generačně staršího typu programu na
novější – pokud zakoupíte generačně novější typ programu,
je zapotřebí změnit kód v nově nainstalované verzi programu
(nejedná se o běžnou aktualizaci verze).
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Postup zadání aktivačního kódu: V menu Systém -> Správa databáze
-> Aktivace -> zde vyplňte všechny údaje z registrační karty. Povinné
jsou údaje, které jsou tištěny tučně. Při zadávání aktivačního kódu je
nutné mít práva pro zápis do složky, kde je program nainstalován.
Pokud je program nainstalován na serveru, bude pravděpodobně
muset provést aktivaci jeho správce.

Helpdesk
Helpdesk je nástroj, pomocí kterého je možné zadávat dotazy přímo
na konzultanty jednotlivých programů. Pokud máte platnou servisní
smlouvu, je možné se přihlásit pomocí webové stránky zadané ve
vašem oblíbeném prohlížeči: „helpdesk.ron.cz“. Tato forma podpory
je přístupná výhradně těm zákazníkům, kteří mají platnou servisní
smlouvu.
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DOCHÁZKA MINI

14
Otázky a odpovědi

www.ron.cz

14 Otázky a odpovědi

14.1 Smazání zaměstnance v seznamu
V případě, že zaměstnanec má již načtené operace v databázi, pak
jej ze seznamu nelze smazat. Pokud chcete ukončit evidenci
zaměstnance, vyplňte mu v kartě osoby 114 pole "Konec evidence".

14.2 Je možné změnit jazyk operace
zobrazované na displeji terminálu
V aplikaci Docházka-MINI nelze změnit jazyk operací. Pro úplné
využití programu a maximální nastavení je potřeba zakoupit verzi
Docházka 4. Tato vám umožní široké možnosti nastavení a úprav.

14.3 Je možné přidat novou operaci na tlačítko
terminálu
V Docházce-MINI není možné měnit nastavení operací v terminálu.
Pro úplné využití programu a maximální nastavení je potřeba
zakoupit verzi Docházka 4. Tato vám umožní široké možnosti
nastavení a úprav.
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14.4 Je možné přístup do aplikace ochránit
jménem a heslem
Přístup do aplikaci Docházka-MINI nelze jménem a heslem. Pro úplné
využití programu a maximální nastavení je potřeba zakoupit verzi
Docházka 4. Tato vám umožní široké možnosti nastavení a úprav.

14.5 Zaznamenání odchodu zaměstnance, který
byl na služební cestě
Zaměstnanec odešel služebně mimo kancelář (například na 2 hodiny)
a do práce se ten den již nevrátil. Ukončení pracovní doby musíte
provést manuálně v programu. To provedete v menu Docházky/
Manuální vložení operace do docházky 131 . V zobrazeném formuláři
je potřeba vybrat operaci Odchod.
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Rejstřík

Jednoduchý filtr

-KKomprimace

-M-

Databáze
Nastavení cesty k databázi
103
Obnova dat
95
Oprava a komprimace
databáze
104
Restrukturalizace databáze
104, 106
Zálohování dat
91

-EEditor nastavení sloupců
Editor řazení 46

-F177

104

103

-D-

Filtr

51

100

-CCesta

51

-J-

-AAktivace

Jednoduchý filtr
Složitý filtr 54
Formulář
43

58

Manažer výstupních sestav
135

-NNačítání ID médií z terminálů do
software
162
Nastavení cesty k databázi 103

-OObnova dat
95
Oprava a komprimace databáze
104
Ovládání
Editor nastavení sloupců
58
Editor řazení 46
Formulář
43

Ovládání
Seznam

38

-P-

-ZZálohování dat

91

Postupy
Načítání ID médií z terminálů
do software
162

-RRestrukturalizace databáze
104, 106
Řazení 46

-SSestavy 135
Seznam 38
Seznam počítačů připojených k
databázi 106
Složitý filtr 54

-VVýpisy 135
Další filtry pro majetek 135
Filtry pro majetek 135
Filtry pro osoby 135
Manažer výstupních sestav
135
Obecné filtry 135
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