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

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

******************************************* manuál
13.5.2016
při lustraci registrační značky v registru hledaných vozidel se do karty zapíše datum této lustrace a v seznamu
událostí podle vozidel jsou takového záznamy označené žlutě
při poklepání na seznam lidí nebo vozidel (události) se provede automaticky filtr aby se zobrazily jen záznamy
kde je vyplněna osoba nebo RZ vozidla

10.5.2016
teď se vzkazy označené jako trvalé ukazují adresátům pořád dokola, pokaždé, když se přihlásí do DERIKA

5.5.2016
v konstantách je nastavitelná velikost písma v řádkovém přehledu a také výška řádků
doplněno zobrazování vzkazů a úprava, že se jednorázový vzkaz zobrazí všem účastníkům ze skupiny
(FUNKCE)

2.5.2016
do konstant implicitní město události – pokud je vyplněno, tak se touto hodnotou přepíše město při nové události
do karty události přidán i název zákona odpovídajícího paragrafu; doplní se automaticky při výběru paragrafu
nebo případně automaticky při otevření karty (pro starší události) nebo klepnutím na tuto položku

27.4.2016
při zápisu vzkazu se do textu doplní automaticky uživatel, stanice odkud to bylo zapsáno a datum a čas

25.4.2016
oprava aby nešel zapsat čas události 24:00 ale maximálně 23:59, zlobilo to
popis k položce řidičský průkaz

16.3.2016
lze skrýt tlačítka výběru hlavních i vedlejších kódů události v kartě události; je to možno udělat přes tabulku
viditelnosti, kde se doplní následující položky:

5.3.2016
do karty události tlačítko zobrazení společných souborů uložených někde na serveru či jinde; kde to je se nastaví
v konstantách
město se prodloužilo na 25 znaků a to v kartě události i v číselníku
v kartě události se u bydliště osoby nabízí města z číselníku a rovněž tak i ulice pro toto město (pokud jsou
v seznamu ulic)
v kartě události nová položka pro číslo řidičského průkazu (vedle dokladu)
při vyhledávání bez ohledu na položku (ALT+X) se dá pro toto nastavit krom vyhledávání i rovnou filtr, že se
zobrazí pouze vyhovující záznamy; ale pozor, při velkém počtu záznamů to nemusí být nejrychlejší
k bodovým přestupkům lze přiřadit i hlavní kód události, který se po výběru automaticky předvyplní
vzkazy se nyní zobrazí každému uživateli jen jednou (pokud není při zadání vzkazu zatrženo že se mají
ukazovat pořád)
v kartě vzkazu je nyní položka kdo všechno a kdy to četl
v kartě hlídky je tlačítko pro tisk tohoto záznamu
opravena chybička kdy se nabízely i archivní kódy události

2.3.2016
oprava chyby pro nabídky hlavních kódů v kartě události (nenabízelo se to přesně jak mělo)
nenabízejí se již archivní kódy
v kartě hlídky doplněno tlačítko pro tisk této jednotlivé karty

5.2.2016
oprava chyby pro jméno velitele po půlnoci

5.10.2015
přidáno nové pole pro výběr kódu události ze všech podle kódu a vráceno zpět výběrové tlačítko po skupinách

1.10.2015
rozšíření pole nabízených paragrafů v kartě události

27.8.2015
sjednocení infomodulu s kartou událostí

22.8.2015
úpravy grafiky
opravy výběru velitele směny, nyní i při změně data v kartě události

9.8.2015
doplněno grafické nastavení viditelnosti pro novou kartu události
doplňování velitele podle historie přihlášených služeb

po poklepání na město v kartě události se toto vynuluje i když je přímý zápis zakázán

2.8.2015
oprava chyby při upozorňování přihlášené operační službě

12.7.2015
při výběru hlavního kódu události se nabízí nejdříve kód a pak skupina (dříve to bylo obráceně)
v kartě události jsou odblokovaná čísla strážníků – jdou zapsat přímo i když jsou ostatní položky poveleny jen
pro výběr z nabídek
když se vybírá jméno a příjmení strážníka, doplní se za něj automaticky i jeho případný titul (pokud je vyplněn
v personalistice); promítne se to do sestav i do uživatelských protokol ů

20.6.2015
do událostí doplněna další grafická záložka kalendáře
zobrazení přihlašování a nově i odhlašování uživatelů přímo v programu (oprávnění 1 a 2)

4.6.2015
do karty jméno velitele přihlášené směny (v okamžiku zápisu události) a aktualizuje se před zápisem
okno pro výběr obrázků v kartě události je roztahovatelné

28.5.2015
předělána karta události, aby se toho vešlo více (již nestačí rozlišení 800x600!!!)
při založení události se vepíše i číslo velitele přihlášené směny (nová položka v kartě)
do karty doplněny údaje o firmě (název, adresa, IČ)
do karty i údaje o GPS souřadnicích (pro události nabírané z mobilního DERIKA)

11.4.2015
oprava přihlašování služeb (přenos údajů)
úprava ULIC (kosmetická, třídění)

28.3.2015
oprava procedury obnovy indexů

22.3.2015
při načítání fotek do karty události je možno označit a načíst i více fotek najednou

18.3.2015
opravena chyba při načítání bloků, kdy se tam vyskytovala stará čísla bloků; nyní se co je starší 5 let ignoruje

12.3.2015
v ulicích možnost označit město, do kterého ulice patří (seznam měst); v kartě události se pak nabízejí jen ulice
z určeného města

6.3.2015
v uživatelských textech možnost označit text, zda se nabízí v kartě události pro popis, vyřízení nebo poznámku
(může i do všech třech); pokud není skupina vyplněna, tak se automaticky nabízí všem, ale nejprve se nabízejí ty
přímo označené

3.3.2015
drobná úprava v přihlašování aut kdy špatnou manipulací to mohli strážníci zmást

13.2.2015
prodlouženo číslo popisné na 10 znaků
schovávají se neuplatnitelné ovládací prvky v kartě události
zavedeno pevné razítko data a času založení události a pod toto se mohou ukládat i fotky a budou se na čítat
z mobilního zařízení v době, kdy není známa registrační značka vozidla ani číslo jednací

8.2.2015
rozšířen obsah položek v mailu o události
pokud je některý číselník prázdný, vůbec se neukáže výběrová šipka pro obsluhu>2
v kartě události se ukazuje datum splatnosti a vykonavatelnosti s ohledem na dnešní datum

13.12.2014
možnost změny nadpisu programu podle souboru NAZEVPRG.TXT
u zablokování přímého zápisu položek se nezamyká číslo jednací
tlačítko pro zobrazení souboru v kartě události je podbarveno podle toho, zda jsou nějaké soubory k dispozici
pro tuto událost
omylem se blokovala u přímého zápisu i číslo pro spisovou službu a datum předání

18.9.2014
zrušení verze DOS, převod na DB
úprava interního adresáře (rozšíření položek)

16.8.2014
do karty události tlačítko na odeslání mailu o této události (přes poštovního klienta)
možnost fotky v interním adresáři
oprava fotky psů v kartě kdy v čísle známky byly úvodní mezery

28.7.2014
po zapsání čísla bloku se provádí kontrola, zda tento blok již nebyl použit pro jinou událost
v konstantách se dá zapnout kontrola, jestli blok tohoto čísla byl vůbec někomu vydán

23.7.2014
v konstantách je nový seznam hlavních kódů a události s tímto kódem, pokud nejsou uzavřené, tak se zobrazí
tučně
další seznam hlavních kódů, tyto události budou jen pro čtení pro uživatelé s oprávněním nižším než je to
nastavené pro tyto kódy

25.4.2014
při odhlašování aut automatické vyplnění kilometrů ujetých od posledního tankování

2.4.2014
u psů kontrola duplicity čísla známky a čísla čipu

30.12.2013
ukládání historie změn zápisů v událostech (prohlížení tabulky STrrrr pak přes informační přehled událostí a
otevřít jinou tabulku, rrrr je rok zápisu, třeba ST2014, ST2015 – pro každý rok jiná bulka aby toho nebylo moc)

27.10.2013
doplněny další náhledy pro svodky
možnost odeslání vybraného obrázku přes poštovního klienta

13.10.2013
při výběru fotky se ukazují všechny povolené grafické soubory
umožněno nastavení speciálních přístupových práv pro povolení (omylem chybělo)

1.10.2013
u seznamu kódu 2 pravá myš způsobí setřídění podle abecedy; nutno následně uložit tlačítkem pro uložení
v konstantách je nastavení, že se vedlejší kódy třídí podle abecedy automaticky
a ještě externí modul který setřídí vedlejší kódy u všech záznamů

30.8.2013
oprava upozornění aby se neukazovaly jako předzvěst i ty neaktivní

20.8.2013
upřesnění upozornění pro určité dny v týdnu

29.7.2013
tlačítko na kopírování textu vzkazu do odpovědi
ve vzkazech možnost editace data a času odpovědi (oprávnění 1)

28.6.2013
ochrana proti přepisu při zápisu nové události

10.6.2013
nová obrazovka tisku s možností náhledu vzoru sestavy

14.4.2013
v přehledu bloků barvy pro každý typ zvlášť

8.4.2013
oprava chyby při přidávání nové události a současně nastaveném filtru

31.3.2013
v kartě hlídky další tlačítko pro důvody nepřítomnosti (stejné hodnoty jako ve staré DOS verzi)

11.3.2013
v kartě události možnost označit pokutu jako platbu terminálem (S-složenka, T-terminál)

19.2.2013
kosmetické v obrazovce vozidel, kontrola km od tankování a doplnění položek do gridu pro filtrování
doplněno obnovení nastavení přehledu jen pro vybrané seznamy

19.1.2013
do karty bloků pro vydané bloky přepočet již uplatněné částky
grafická úprava karty bloků
do karty bloků celková hodnota vydaných bloků
dá se nastavit zúžený přehled událostí – vejde se jich tam pak více na obrazovku, ale je drobnější písmo

28.1.2013
v blocích opraven zápočet peněz a načítání z událostí

5.1.2013
možnost načtení bloků bez hodnoty (zařadí se hodnota dle výše pokuty)
v seznamu bloků poklepání na barevný nadpis zobrazí filtr s konkrétními bloky

11.12.2012
pro zobrazení fotky se tato hned ukáže po poklepání

27.11.2012
opraven výběr paragrafu v číselníku kódů události a formulář majetku (grafika)
opraven index v blocích podle čísla potvrzení
do gridu bloků doplněny odevzdané peníze

27.11.2012 *************** nový manuál a help
17.11.2012
opravena nepříjemnost kdy při opakovaném prohlížení připojených protokolů nešel spustit externí editor
nelze přidávat protokoly k uzavřené události

4.11.2012
doplněna extra obrazovka pro nastavení viditelnosti položek včetně viditelnosti pro hlavní kód události (je to
hned názorně vidět)

1.11.2012
opravena nepřesnost při zápisu nové události když je nastaven filtr – nyní se při nové události filtr automaticky
vypne
aktivace tlačítka filtru v horní ovládací liště při nastavení filtru
zapnuto barevná rozlišení záložek v událostech a možnost jejich nastavení i pod Windows 7
možnost nastavení dynamické viditelnosti položek v kartě události v závislosti na hlavním kódu události (v
tabulce se zadají kódy pro které bude položka skrytá, seznam odd ělený čárkami)

