Novinky v programu DERIK WINDOWS 9.
Vysvětlivky:
zásadní změna vlastností programu
drobná úprava
opravy chyby

3.7.2020
testování neuzavřených událostí bylo rozděleno na test osob a test registrační značky vozidla, obojí se nastavuje
v konstantách samostatně

24.6.2020
při přechodu do karty události se pro neuzavřené události testuje, zda osoba nebo vozidlo nemá více
neuzavřených událostí; test je nastavitelný aby případně nezdržoval

14.6.2020
oprava chyby v informačním modulu při opakovaném otevření externího souboru událostí

11.5.2020
do archivace i možnost odsunu obrázků ze složky BMPS do zvolené cílové složky a smazání odsunutých z
DERIKA

*****************************aktualizace manuálu ****************************
17.4.2020
pro lustraci ISEP se XML neukládá do EXPORT ale do DOCUMENT k příslušnému ČJ
upravena hláška o chybějícím login přihlášeného strážníka, tedy toho na pozici vyřizuje

10.3.2020
do modulu archivace doplněna možnost smazat i uloženou dokumentaci za zadané období ze složky
DOCUMENT a z podsložek pro jednotlivé soubory

9.3.2020
opravena nepřesnost v identifikaci přihlášeného uživatele při žádosti o opis z registru přestupků

3.3.2020
na uzavřenou událost to upozorní i v hlavičce karty události, aby to někdo nezačal znovu řešit
lustrace v CRŘ je připravena k distribuci

2.3.2020
příprava lustrace osoby v centrálním registru řidičů

12.2.2020
doplněná tabulka MPZ a výběrové tlačítko v kartě události; název vybraného státu se ukáže jako nápověda u
kódu státu při najetí myší

31.1.2020
rozšířeno načítání z RSV o pohlaví a barvu auta

23.1.2020

opravena chyba při označování cizí RZ pravým tlačítkem myši

16.1.2020
doplnění kódu státu pro zasílání žádosti o RSV pro cizí vozidla

12.12.2019
do karty události přidáno na přání nenápadné tlačítko označené jako IA, které údaje z karty zapíše do interního
adresáře; je viditelné pouze pro oprávnění administrátora

5.12.2019
doplnění kódu přestupku pro zasílání žádosti o RSV pro cizí vozidla

10.11.2019
oprava chyby při posílání žádosti do RSV nebo ROB s přihlášeným uživatelem

31.10.2019
v kartě události se dá označit RZ vozidla jako cizí, pak je podbarvena žlutě; význam to má při hledání v RSV

12.10.2019
pro načtení RSV doplněno v nastavení zda se vždy ptát na přepis položek (default ANO) a zda tvrdě požadoval
login přihlášeného uživatele (default NE)

7.10.2019
při načtení RSV je dotaz, jestli smazat i dříve vyplněné hodnoty v kartě události prázdnými záznamy položek
načtených z RSV

25.9.2019
pro uživatele s oprávněním >1 se povoluje výběr pouze z tabulky strážníků, kteří mají platný poměr, ne
propuštění; administrátor může ze všech

20.9.2019
při lustraci v událostech se do zobrazení nalezených záznamů ukazuje i poznámka 4, kde by se mohl psát třeba
telefon
lustrace RZ bere do úvahy všechny tvary RZ bez pomlček a mezer

17.9.2019
při reindexaci se smažou soubory CDX s nulovou délkou, protože stejně nejdou opravit

11.8.2019
do typů dokladů doplněn PX-jiný pas, nejde použít ale pro lustraci ztracených dokladů

17.7.2019
zablokován nový záznam INS v kartě události

8.7.2019
doplněna příprava na hledání v RSV
v seznamu vozidel pokud se pravou myší klepne na RZ tak se vyfiltrují pouze vozidla s touto RZ bez ohledu na
formát zápisu (Bez pomlček a mezer); může to ale chvilku trvat

19.5.2019

do karty události doplněn VIN vozidla plus příprava na hledání v RSV

17.5.2019
upraveno hledání v ROB podle nové verze
hledání nadřízené obce i když nekoresponduje PSČ a název obce – hledá se jen podle PSČ

19.1.2019
v nastavení viditelnosti se dá zablokovat zápis do vybraných položek nejen podle oprávnění, ale i podle skupiny
funkcí; musí se vyplnit oprávnění třeba 1 a pak se do skupin vypíší všechny funkce p řipadající v úvahu, třeba
oddělené čárkami a pro tyto skupiny je určená položka pouze pro čtení a zápis se dá dělat jen výběrem z nabídky

14.1.2019
v přehledu události když se poklepe na prázdné pole pod seznamem, zvětší se písmo a pokud se tam klepne
pravou myší, zase se zmenší; pro oprávnění 1 se to i zapamatuje

12.1.2019
do seznamu strážníků a do karty strážníka doplněn i jeho věk určený z rodného čísla

6.12.2018
dotaz do ROB lze i bez vyplněného CJ v kartě události

4.12.2018
dotaz do ROB vrací i typ dokladu
podobně jako u přestupků, dá se nastavit, že žádat smí jen přihlášený uživatel, který to má nastaveno v kartě (je
vyplněný login);

7.11.2018
v tabulce viditelnosti jde konkrétně nastavit povolení přístupu do jednotlivých položek v kartě události, podle
oprávnění uživatele

29.10.2018
pro přestupky se už nemusí povinně vyplňovat okres a místo narození

24.10.2018
u měst doplněn i kód oddělení a pokud se toto město vybere, tak se tento kód zapíše i do karty události (pokud je
vyplněn)
u číselníků měst a oddělení je k dispozici jejich třídění, tedy posuv řádku nahoru (poklepání) nebo dolů (pravá
myš), u měst na jejich název a u oddělení na kód

19.10.2018
po zadání ČJ se provádí kontrola na duplicitu a když se najde, tak se to oznámí
oprava v zobrazení přehledu ulic

31.8.2018
k položkám pro tisk uživatelských protokolů doplněný i položky s jejich plnými názvy

21.8.2018
úpravy gridů povolení

25.7.2018
při opuštění karty události se vznese dotaz na případné uložení provedených změn

9.7.2018
při kopírování fotek se pamatuje cílová adresa

8.6.2018
zvětšena obrazovka se vzkazem uživateli a upraveno i zadávání nového vzkazu

4.6.2018
u některých přehledů se poklepáním na hlavičku záložky zvětší písmo a přes pravou myš opět zmenší
upravena historie zásahů, že se do toho píší i žádosti o lustrace
zobrazení historie manipulací s událostmi se třídí podle datumu
vzkazy pro všechny se jednoduše zapíší tak, že se tento vzkaz vybere jako „osobě“ a nevyplní se příjemce

24.4.2018
úprava nahrávání PSČ a úprava formuláře
v kartě události se spolu s městem ukazuje i okres a to PSČ
lustrace vozidel doplní i okres (PSČ) a datum narození, pokud to v kartě minulého přestupku je vyplněné

16.4.2018
protokolace zrušení události
do nastavení viditelnosti doplněny i tlačítka pro kódy 1 a 2
opravy chyby při kopírování záznamu

5.4.2018
možnost odpovědi autorovi vzkazu na jeho vzkaz
protokoluje se i kdy kdo co tisknul

4.4.2018
při neúspěšném přihlášení se i toto protokoluje (kdy a ze které stanice)

1.4.2018
když se ukáží výsledky lustrací z karty události, zobrazí se i pole s popisem této události
drobné další úpravy z pohledu lustrací

26.3.2018
poklepání na údaje o poslední změně v kartě události se ukáže, kdy a kdo tuto událost měnil nebo se do ní díval
aktualizován INFOMODUL ohledně historie prováděných změn

21.3.2018
opravena chyba načítání obrázků JPEG; teď se všechno ukládá jako JPG
doplněna identifikace kdo založil událost
protokoluje se i náhled na kartu události do historie změn
drobné grafické změny v kartě události – zvětšen náhled obrázků

3.1.2018
opravena chyba v INFOMODULU

21.12.2017
opravena chyba při zobrazení starého přehledu

23.10.2017

rozšířen přenos údajů o osobě při lustraci vozidla podle interního adresáře do karty události
opraveno zobrazení souřadnic události do uživatelských protokolů, aby se braly v plné hodnotě-

3.10.2017
možnost doplnit ke kartě strážníka i libovolné soubory (DOCUMENT\STRAZNIK_xxx)

1.10.2017
možnost zablokovat ruční doplnění země (podle oprávnění strážníka)
okres prodloužen na 30 znaků
značka vozidla prodloužená na 20 znaků

28.9.2017
při zrušení záznamu se toto protokoluje do logu o změnách (kdy, kdo)
upraven informační přehled událostí (doplněny položky do gridu)

25.8.2017
u výběru států když se dá ENTER a je vyplněno příjmení doplní se 203 jako česko
úpravy šířky sloupců při nabídce zákonů přestupků

17.8.2017
možnost uživatelsky definované kontroly vyplněnosti nutných položek v kartě události (samostatný návod)

13.8.2017
možnost nastavení blokování přímého zápisu do ČJ (pro oprávnění >2)
v obrazovce viditelnost klepnutím na název sloupce „položka“ se doplní datové položky, které tam dosud nejsou
(nové)

29.7.2017
aktualizována obrazovka infomodulu (karta událostí)

28.7.2017
doplněno interaktivní vyhledávání v seznamu PSČ
v kartě události se město píše velkými písmeny

17.7.2017
doplněno interaktivní vyhledávání v seznamu událostí (pouze pro klíčové položky)

2.7.2017
při lustraci vozidla v minulých událostech se zobrazí i č.j.

30.6.2017
pro uzavřené události nelze v externím editoru upravovat uložené obrázky k událostem ani je mazat; respektive
jde ale protože se pracuje s kopií tak se změny neuloží

24.6.2017
do nastavení programu možnost skrýt položky v obrázkovém menu pro vybrané oprávnění nebo pro všechny (9)
do konstant možnost definice dvou externě spouštěných programů přímo z obrázkového menu

19.6.2017
do konstant volitelná maska zadání rodného čísla (aby tam nepsali hovadiny)
do konstant možnost podmínit uzavření události vyplněním vedlejšího kódu

do přehledu u vozidel sloupec s počtem fotek k této události – aktualizuje se to při uložení nebo pravou myší na
nadpis sloupce, ale může to i hodně trvat
tisk osvědčení strážníka z osobní karty- v podstatě fotka přes celý list
opravena chyba kdy : v RZ to shodila totálně

11.6.2017
export do VITA umístí soubor na cestu podle nastavení konstant (cesta pro export dat)
při exportu do VITA se zapíše datum a čas do poznámky v kartě události

6.6.2017
doplněna volitelný modul lustrace v registru hledaných osob

14.5.2017
při kontrole RZ v událostech se ukáže i firma a volitelně se doplní do karty
při zobrazení fotky nové tlačítko pro zkopírování do volitelné složky
opravena chyba když byly fotky v externí složce

29.4.2017
do přehledu událostí i firmu, aby na ní šel filtr (Osoby)
obrázek z karty se zvětší a lze je poklepáním zobrazit i v prohlížeči WINDOWS

5.4.2017
drobné úpravy přehledů událostí

25.3.2017
oprava špatných tooltipů v kartě události

16.3.2017
úprava adresáře, doplnění poznámky, druhého mobilu a mailu

10.3.2017
do karty strážníka datum konce platnosti lékařské prohlídky
v seznamu strážníků jsou hříšníci červeně (s propadlou lékařskou prohlídkou nebo zkouškami strážníků)

20.2.2017
oprava chyby v kartě události u data lustrace vozidla

9.2.2017
při žádosti o opis byla doplněna kontrola vyplnění údajů toho, kdo o to žádá (buď strážník vyřizující nebo
v konstantách)

1.2.2017
oprava chyby v ročních povoleních – nešlo se tam dostat

26.1.2017
do karty události doplněna skupina kódů pro hlavní kód události
prodloužen text popisu kódu události z 20 znaků na 50
pro tabulku paragrafů a přestupků zavedeno setřídění, aby se to nabízelo v určeném pořadí

22.1.2017
do seznamu psů pro lepší hledání doplněno č.j. které se psa týká

13.12.2016
LOGIN uživatele v osobní kartě prodloužen na 30, aby to sedělo s přihlašovacími jmény
do přehledu události ještě doplněn název paragrafu, odstavec a písmeno

6.12.2016
log žádostí do poznámky a zápis data do položek v kartě
v konstantách nastavení kdo může žádat o opis

3.12.2016
export do systému VITA
žádost o opis z registru přestupků
do nového seznamu paragrafů navíc popis příslušného přestupku, který se po výběru doplní i do karty události

20.10.2016
změna položek v kartě události s ohledem na záznamy o přestupcích (u paragrafu odstavec a písmeno a jestli to
přestupce zavinil úmyslně)

1.10.2016
změna položek v kartě události s ohledem na záznamy o přestupcích (doplnění identifikace přestupce)

19.8.2016
změna velikosti písma se promítne i do informačního přehledu
opraveno načítání fotky v interním adresáři

13.8.2016
změna barev tlačítek v obrázkovém menu

