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Napojení na IS KOSTKA Pro SB 
Modul HelpDesk používá pro svou činnost datovou základnu IS KOSTKA Pro SB. Hlavní části, kde je 

návaznost na informační systém, jsou tyto: 

- Uživatelé a práva informačního systému 

- Adresář obchodních partnerů 

- Adresář referentů (je umožněn i zápis a aktualizace) 

- Servisní informace (CRM, je umožněn i zápis nebo úprava) 

- Doklady ODF a ZAK (seznam v historii partnera) 

- Modul e-upgrade 

Obecné ovládání aplikace 
V aplikaci je použito standardní ovládání tak, jak jsou uživatelé zvyklí pracovat v prostředí webových 

stránek. Je možné používat hypertextových odkazů, je možné využívat záložky, nebo oblíbené odkazy. 

Standardním způsobem funguje i tlačítko vpřed a vzad v prohlížeči. Nedoporučuje se používat pro 

potvrzování nebo přeskakování mezi ovládacími prvky na stránce tlačítko ENTER. 

Pokud je uživatel již jednou ze stanice přihlášen, již není vyzíván k dalšímu přihlášení, dokud nezavře 

okno prohlížeče. Pokud je potřeba například otevřít aplikaci pro dav různé uživatele z jedné stanice 

ve stejném čase, je možné použít volbu Soubor -> Nová relace. 

Přihlášení do webové aplikace 
Po spuštění příslušného http odkazu aplikace vyzve uživatele k přihlášení do modulu jménem a 

heslem. Pokud jste se již někdy na stanici přihlašovali, aplikace nabídne poslední jméno, které bylo 

použito pro přihlášení a nabídne zápis do hesla. Pokud jde o první přihlášení ze stanice, je potřeba 

vyplnit jméno i heslo. Pro změnu ovládacího prvku použijte klávesu TAB nebo myš. Jméno a heslo je 

stejné jako přihlašovací údaje uživatelů v IS KOSTKA Pro. Po zadání správného jména a hesla je 

nabídnut seznam pracovních firem (databází), ve kterých může daný uživatel pracovat  

Poznámka: 

V případě, že si prohlížeč bude pamatovat Vámi zadané jméno a heslo, není možné se přepnout do 

jiné firmy než té, do které jste se naposledy přihlásili. 

Zápisy 
Zápis je taková informace, kdy je potřeba poznamenat k partnerovi informaci s jeho požadavkem, 

popřípadě je potřeba poznamenat informace o provedených činnostech souvisejících s konkrétním 

partnerem. 

Zápis zároveň slouží jako prvotní zápis pro vytvoření úkolu. Zápis úkolu je maximálně zjednodušen 

tak, aby jeho pořízení bylo co nejrychlejší. Pokud ze zápisu vznikne následně dlouhodobý úkol, 

přebírá úkol většinu evidenčních informací ze zápisu. 



Nástrojový pruh při zobrazeném zápisu 

 

Popis tlačítek nástrojového pruhu: 

Přidat zápis – Tímto tlačítkem je možné přidat nový zápis. 

Uložit a zavřít – Uloží stávající změny v zápisu a přejde na původně zobrazený seznam zápisů nebo 

úkolů. 

Zavřít – Pouze přejde na seznam zapsaných zápisů nebo úkolů. Neprovede uložení změn. 

Vyřadit – Tímto se zápis označí jako vyřazený. 

Do řešení – převede aktuálně zobrazený záspi do dlouhodobého řešení úkolů.  

Řešení – Pokud je zápis převeden do dlouhodobého řešení, je možné přejít (zobrazit) na stránku 

s postupem dlouhodobého řešení. 

Přidání nového zápisu 
Pokud je zobrazen jakýkoliv seznam zápisů nebo úkolů, je možné ze zobrazeného seznamu zapsat 

nový zápis tlačítkem „Přidat zápis“ . Po zmáčknutí tohoto tlačítka se objeví 

obrazovka pro zápis. Tato obrazovka obsahuje tyto údaje: 

- Datum zápisu. Obsahuje aktuální datum a čas, tento údaj není možné opravit. 

- Zapsal. Obsahuje jméno právě přihlášeného uživatele. 

- Přiděleno. Obsahuje jméno právě přihlášeného uživatele, je možné změnit (a tím přidělit) na 

někoho jiného než přihlášeného uživatele. 

- Zdroj. Výběr z číselníku zdrojů. Určuje, jakým způsobem došlo ke kontaktu s partnerem. 

- Název partnera. Výběr z adresáře partnerů, způsob výběru je popsán dále. 

- Jméno. Obsahuje jméno referenta (kontaktní osobu) se kterým došlo ke kontaktu. 

- Poznámka. Textová poznámka obsahující popis funkce referenta. 

- Telefon. Kontaktní telefon referenta uvedeného v zápisu. 

- E-mail. Kontaktní e-mail referenta uvedeného v zápisu. 

- Oblast. Výběr z číselníků oblastí. Obsahuje širší specifikaci zápisu, do jaké zájmové oblasti 

zápis spadá. 

- Dotaz. Obsahuje textový popis konkrétních činností nebo dotazů referenta. 

- Řešení. Obsahuje popis odpovědi nebo reakce na referentův dotaz. 

- Vyřešit do. Obsahuje nejzazší datum, do kdy je potřeba reagovat na podmět od referenta. 

- Vyřešeno. Obsahuje datum, kdy došlo k ukončení řešení podnětu od referenta. 

- Č.p.b. Obsahuje systémem přidělené číslo v případě, že se jedná o zápis převedený do 

dlouhodobého úkolu. 

- Název okruhu. Výběr z číselníku okruhů. Obsahuje specifikaci okruhu podnětu, do kterého 

zápis spadá. 



Výběr z adresáře partnerů 

Při výběru partnera na zápis je možné postupovat několika způsoby. Vyhledávat partnera jde podle 

jména partnera, sídla partnera nebo jména referenta partnera. Postup výběru je následující: 

- Do pole Název partnera zapíšete minimálně tři počáteční písmena názvu partnera. Následně 

se formou automatického dokončování nabídne seznam odpovídajících partnerů. 

- Je možné z nabídky automatického dokončování vybrat jednoho z partnerů nebo neprovádět 

výběr. 

- Následně zmáčkněte tlačítko „…“ pro výběr odpovídajících partnerů a jejich referentů, kteří 

odpovídají zadaným podmínkám pro výběr. 

- Tlačítkem se provede výběr a přenesení partnera a jeho referenta na zápis.  

- Výběr doplní Název partnera, Jméno referenta, Poznámku referenta Telefon referenta a E-

mail referenta. 

Při zadávání kritérií pro výběr partnera a referenta je možné použít i šablonu název, město, jméno. 

,,Novák - vyhledá partnery a referenty u kterých obsahuje jméno referenta znaky Novák 

Baumax,Praha – vyhledá takové partnery a referenty, kde název partnera obsahuje baumax a sídlo 

referenta obsahuje praha. 

Přidání referenta 

Pokud při výběru partnera a referenta konkrétní referent u partnera ještě neexistuje, je potřeba 

vybrat nějakého stávajícího referenta u partnera. Po výběru a přenesení údajů do zápisu je možné 

změnit (přepsat) Jméno referenta, telefonní číslo referenta, poznámku referenta a e-mail referenta. 

Přepsané údaje v zápisu budou použité pro vytvoření nového referenta u partnera. Samotné 

vytvoření nového referenta se provede tlačítkem vedle jména referenta. 

Aktualizace referenta 

Pokud je potřeba u referenta aktualizovat údaje se jménem, poznámkou telefonem nebo e-mailem, 

je možné po výběru partnera a referenta na zápis potřebně upravit. Pokud se jedná o trvalou změnu 

údaje referenta, je možné uložit změněné údaje tlačítkem vedle jména referenta. 

Poznámka je uložena u referenta. Pokud je potřeba aktualizovat poznámku, je potřeba uložit 

(aktualizovat) referenta. 

Zrušení zápisu 
Pokud je zápis neplatný, je možné ho označit jako zrušený. Zrušení zápisu je možné provést po 

otevření zápisu na stránce pro zápis nebo úpravu zápisu tlačítkem „Vyřadit“. 

Dlouhodobé úkoly  
Za dlouhodobý úkol je považovaný takový stav řešení, kdy nejsem schopen k vyřešení zápisu dospět 

sám, v rámci stanovené lhůty pro vyřešení. V takovém případě se na řešení úkolu bude podílet více 

lidí (řešitelů).  



Nástrojový pruh při zobrazeném úkolu 

 

Popis tlačítek nástrojového pruhu: 

Vrátit – uloží úkol a přidělí ho někomu jinému 

Ponechat – uloží úkol a přidělí ho právě přihlášenému uživateli 

Uložit – pouze uloží změny provedené v úkolu 

Na zápis – zobrazí prvotní zápis úkolu 

Stav „úkol“ 
Každý zápis provedený do Helpdesku je možné v jakémkoliv stavu převést na dlouhodobý úkol. Toto 

se provede tlačítkem „Do řešení“ na detailu zápisu. 

 

Převedení zápisu do stavu úkol, se rozšíří množství evidenčních údajů o následující: 

- Jedinečné evidenční číslo. 

- Název úkolu, který obsahuje stručnou charakteristiku toho, o co se jedná. 

- Zodpovídá. Název osoby, která zodpovídá za průběh dlouhodobého řešení úkolu. 

- Stav úkolu. Obsahuje výběr z pomocného číselníku stavů. Po převodu obsahuje text 

„Nezahájeno“. 

- Tabulka řešitelů. Jedná se o seznam osob, které spolupracují na řešení úkolu. 

- Seznam komentářů. Obsahuje komentovaný průběh řešení úkolu. 

- Seznam příloh. Seznam souborů uložených v pracovní databázi, které mají souvislost 

s řešením úkolu. 

Evidenční číslo 

Je to číslo generované systémem v momentě převedení zápisu do řešení úkolu. V momentě zobrazení 

zápis nového úkolu je již číslo úkolu vygenerováno a přiděleno. Tento krok je tedy možné udělat jen 

jednou. 

Tabulka řešitelů 
Tabulka řešitelů obsahuje seznam pracovníků, kteří se podílejí na řešení úkolu nebo chtějí být 

informování o průběhu řešení úkolu. U jména řešitele je zobrazena i pozice, na které se řešitel 

v rámci úkolu nachází. Pozice jsou v zásadě tři. 

- Zapsal. U autora úkolu, který provedl zápis, se zobrazuje pozice „Zapsal“.  

- Přiděleno. Tento stav je zobrazen u toho řešitele, který momentálně na úkolu pracuje. Má ho 

tedy přidělen a čeká se na jeho pokračování v řešení. 

- Zodpovídá. Zobrazuje se u toho řešitele, který je uveden u úkolu jako osoba zodpovědná za 

průběh řešení úkolu. Pokud není při vytvoření úkolu uvedeno jinak, je touto osobou ten, kdo 

vytvořil „Zapsal“ zápis. 



Práce s tabulkou řešitelů 

Seznam řešitelů je možné v průběhu práce na úkolu měnit. Do seznamu je možné kdykoliv řešitele 

přidat nebo odebrat. 

Změna tabulky řešitelů se provádí tlačítkem „Upravit řešitele“ . Po 

zmáčknutí tohoto tlačítka se do stránky přidá výběr jména řešitele a stanou se aktivní tlačítka „Přidat 

řešitele“ nebo „Odebrat řešitele“. 

Postup přidání řešitele 

- Zmáčkne se tlačítko „Upravit řešitele“. 

- Následně se v nabídce možných řešitelů vybere jméno řešitele, kterého chceme přidat. 

- Výběr a přidání řešitele se potvrdí tlačítkem „Přidat řešitele“. 

Postup při odebrání řešitele 

- Zmáčkne se tlačítko „Upravit řešitele“. 

- Následně se v nabídce možných řešitelů vybere jméno řešitele, kterého chceme ze seznamu 

odebrat. 

- Odebrání řešitele se potvrdí tlačítkem „Odebrat řešitele“. 

Pokud je ze seznamu řešitelů odebrán řešitel, který v úkolu figuruje na jedné z pozic Zodpovídá, 

Přiděleno nebo Zapsal, jeho odebrání nemá vliv na změnu pozice v úkolu. To znamená, že je stále na 

přidělené posici při řešení úkolu, pouze není zobrazen v seznamu řešitelů a bude vynechán při 

rozesílání informací o průběhu řešení úkolu. 

Práce se seznamem komentářů 
V dolní části stránky se zobrazeným úkolem je box pro zápis textového komentáře. Z postupně 

zapisovaných komentářů vzniká diskuze s historií. Tato historie obsahuje jméno řešitele, datum a čas 

vložení a označení, zda se jedná o oficiální vyjádření.  Jako první (nejstarší) komentář je zobrazeno 

řešení, které je uvedené v zápisu. Součástí diskuze je také informace o tom, na koho a kdy bylo řešení 

úkolu předáno. Komentáře je možné také označit jako oficiální vyjádření.  

Postup při přidání komentáře: 

- Do pole pro zápis textu je třeba zapsat požadovaný komentář.  

- Pokud jde o komentář, který může sloužit při oficiální korespondenci s partnerem, je možné 

komentář označit jako zaškrtávátkem „Oficiální vyjádření“ jako oficiální. 

- Uložení komentáře se provede volbou „Uložit komentář“. 

Práce s přílohou 
Ke každému úkolu je možné přidat jednu nebo více příloh se souborem. Soubor je převzat z umístění 

na lokálním disku a uložen do pracovní databáze. U přílohy je zobrazen název přiloženého souboru, 

datum vložení nebo poslední změny a velikost přílohy.  



Postup při vložení přílohy 

- Tlačítkem „Připojit přílohu“  se zobrazí pole pro zápis cesty 

k souboru na disku a tlačítko pro „Procházet“ pro procházení disku. 

- Tlačítkem „Procházet“ je možné otevřít složky na lokálním disku a vybrat požadovaný soubor 

k přiložení. 

- Výběr souboru se provede tlačítkem „Otevřít“. 

- Samotné vložení souboru do databáze se provede tlačítkem „Uložit přílohu“. 

Přílohy se ukládají přímo do pracovní databáze. Velikost pracovní databáze tedy narůstá s tím, kolik a 

jak velkých příloh se přikládá k úkolům. 

Předávání úkolu 
Úkol je možné předat k řešení někomu jinému několika způsoby: 

Vrátit 

Tlačítkem v nástrojovém pruhu „Vrátit“ se provede uložení úkolu a jako přidělená osoba je nastaven 

ten, kdo je uveden jako poslední v historii komentářů a není to právě přihlášený uživatel. Tato volba 

zjednodušuje postu předávání úkolů v případě, že je úkol předáván po připsání komentář od každého 

řešitele. 

Ponechat 

Tlačítkem v nástrojovém pruhu „Ponechat“ se provede uložení úkolu a přidělení úkolu právě 

přihlášenému uživateli. Tato volba je užitečná v případě, že úkol bude řešit právě přihlášený uživatel, 

ale úkol je přidělen někomu jinému. 

Předat 

Předání úkolu je možné i tlačítkem  v tabulce řešitelů. Před každým jménem řešitele je v seznamu 

řešitelů toto tlačítko. Tlačítko uloží změny v úkolu a přidělí úkol příslušnému řešiteli.  

Seznamy zápisů a úkolů 
Seznamy obsahují seznam zápisů nebo úkolu vybraných a setříděných podle zadaných kritérií. Každý 

seznam zápisů má jedinečnou identifikaci, která umožňuje návrat na požadovaný seznam, jeho 

konkrétní stránku s použitím příslušného řazení. 

Nástrojový pruh při zobrazeném seznamu 

 

Popis tlačítek nástrojového pruhu: 

Přidat zápis – Zobrazí stránku pro zápis nového zápisu. 

Filtr – Zobrazí nad seznamem tabulku pro zápis filtračních kritérií. 

Tisk – Umožňuje tisk nebo export aktuálního seznamu. 



Obecné vlastnosti seznamů 

Řazení sloupců 

  

Kliknutím na text v hlavičce sloupce je možné vyvolat řazení podle tohoto sloupce. Pokud podle 

sloupce není seznam seřazen, zvolí se řazení od nejmenšího do největšího. U tohoto principu jsou 

výjimkou sloupce obsahující datumové údaje. Kliknutím na datumový sloupec, podle kterého nebylo 

řazeno, se zvolí řazení od nejnovějšího po nejstarší. U sloupce, podle kterého je aktuálně řazeno se 

objeví šipka. Tato šipka v sobě nese informaci o tom, podle čeho a jakým způsobem je seznam 

seřazen. 

Turistické tlačítko 

Seznam může obsahovat jedno nebo více turistických tlačítek . Toto tlačítko umožňuje přejít na 

informace se vztahem k příslušnému údaji v seznamu. Třeba na informace se statistikou partnera. 

Tlačítko pro výběr sloupců (a jejich pořadí) 

Některé seznamy obsahují v pravém horním rohu tlačítko pro výběr zobrazených sloupců a jejich 

pořadí v seznamu . Stisknutím tohoto tlačítka se objeví nabídka možných sloupců pro zobrazení.  

 

Pokud je zaškrtávátko před jménem sloupce zaškrtnuto, znamená to, že sloupec bude v příslušném 

seznamu zobrazen. Pokud není zaškrtnuto, sloupec se nebude zobrazovat v seznamu. Číslo s padací 

nabídkou před název sloupce znamená pozici (pořadí), na které bude příslušný údaj v seznamu 

zobrazen. Změna pořadí jednoho sloupce zapříčiní změnu pořadí ostatních sloupců. Provedené 

změny se potvrdí tlačítkem pro uložení  v dolní části zobrazeného seznamu sloupců. 

Zobrazení detailních informací 

Pokud je v seznamu barevně odlišený údaj, například takto , znamená to, že se jedná o 

odkaz. Pokud se v seznamu klikne na tento odkaz, bude zobrazena příslušná stránka s údaji, které 

definuje tento odkaz. 

První sloupce v seznamu údajů je ve většině případů obsahují odkaz vedoucí na detailní zobrazení 

informací, které se vážou ke konkrétnímu řádku seznamu. Odkaz může být realizován: 

- Textem . V případě použití textového popisu obsahuje text název akce, která se 

provede. 



- Grafikou  

V případě tlačítka „Zobraz“ v seznamu úkolů nebo zápisů systém sám vyhodnocuje, zda se zobrazí 

zápis nebo úkol. Úkol je zobrazen v případě, že zápis má jedinečné evidenční číslo. V opačném 

případě bude zobrazeno zápis. 

Filtrování seznamu 
Pokud seznam obsahuje velké množství řádků, které jsou nepřehledné, je možné použít univerzální 

filtr podle předem daných sloupců. Zobrazení filtru se provede zmáčknutím tlačítka „Filtr“ 

v nástrojovém pruhu zobrazeném nad seznamem. Po zmáčknutí tohoto tlačítka se nad seznamem 

zobrazí tabulka pro zápis filtračních kritérií. 

Samotné filtrování seznamu se potvrdí tlačítkem „Hledej …“. Název zobrazeného seznamu se změní 

na „Podle zadaných parametrů“ a do textu „Filtr:“ bude srozumitelným textem uvedeno, o jaký filtr 

záznamů se jedná. 

Volba „Zahrnou pohled“ zajistí filtrování pouze v aktuálně zobrazeném pohledu (filtr pouze 

v pohledu). Zahrnovat pohled nejde opakovaně. V případě, že se k definici pohledu přidají další 

filtrační kritéria, není již podruhé možné určit parametry pohledu. 

Zápis filtračních kritérií 

V zásadě je možné psát do filtračních kritérií konkrétní hodnotu, seznam nebo rozsah hodnot. 

Rozsah – Je možné zapsat např. takto 1.1.2012..31.12.2012. Oddělujícím znakem pro rozsah jsou dvě 

tečky. Přípustné jsou i tyto zápisy 1.1..2012.. nebo ..31.12.2012. 

Seznam – seznam je možné zapsat jako seznam hodnot oddělených čárkou. Např. Nové, Staré. 

Vybrány budou takové údaje, kde hodnota začíná na textem Nové nebo Staré. 

Tisk seznamu 
Tisk aktuálně zobrazeného seznamu se provede tlačítkem „Tisk“ v nástrojovém pruhu zobrazeném 

nad seznamem. Po zmáčknutí tohoto tlačítka bude zobrazena stránka s výběrem tiskové sestavy, 

která bude použita pro zobrazení seznamu. 

Samotný tisk se pro vede tlačítkem s tiskárnou po zvolení možnosti „Náhled“. Popřípadě je možné 

postupovat tak, že se vybere možnost exportu do jednoho z možných formátů. Exportovat je možné 

do formátu XLS,DOC, PDF. Po zobrazení vyexportovaného souboru je možné provést tik v přidružené 

aplikaci, např. v Acrobat Readeru při exportu do formátu PDF. 

Seznamy zápisů 
Seznamy zápisů jsem pevně definované bez možnosti úprav. Na seznam je možné přejít z jakékoliv 

stránky pomocí nabídky v levé horní části v sekci „Zápisy“.  



Seznamy úkolů 
Seznam úkolů je možné (potřeba) definovat funkcí „Definice pohledů …“. Pohled je možné chápat 

jako sadu filtračních a řadících kritérií, které jsou zahrnuty pod jednu volbu (pohled). Každé definici 

pohledu odpovídá jedna volba v levé části v sekci „Úkoly“.  

Definice pohledů (seznamů) 

Pohled definuje sadu filtračních a řadících kritérií. Definice pohledů se provádí na stránce, která se 

objeví po volbě tlačítka „Definice pohledů …“. Definice pohledu se skládá ze dvou částí. Z části 

definující názvy sloupců, podmínku a filtrační hodnotu. V druhé části se definuje možnost řazení, kde 

se uvádí název sloupce, podle kterého se bude řadit a způsob řazení (vzestupně, sestupně). 

Nástrojový pruh při definici pohledů 

 

Popis tlačítek nástrojového pruhu: 

Seznam – Zobrazí seznam definic pohledů. 

Přidat – Přidá novou definici pohledu. 

Uložit – Uloží stávající definici pohledu. 

Odebrat – Odebere (zruší) definici pohledu. Touto volbou se vymaže definice pohledu z nastavení. 

Přidání nového pohledu 

Přidání nového pohledu se provede volbou „Přidat“ v nástrojovém pruhu na stránce definice 

pohledů. Po volbě Přidat se zobrazí výběr: 

Pro uživatele – Definuje, jestli bude pohled můj osobní nebo obecný. Osobní pohled je takový, který 

je zobrazen pouze v případě, pokud se přihlásí uživatel, který pohled vytvořil. Obecný pohled je 

pohled, který je zobrazen u všech uživatelů. 

Název pohledu – Určuje název, které je po uložení definice pohledu zobrazen v levé části v sekci 

„Úkoly“. 

Uložení hlavičky pohledu se provede tlačítkem „Uložit“ v nástrojovém pruhu na stránce definice 

pohledu. 

Po uložení hlavičky se objeví aktualizovaný seznam pohledu. Nově přidaná hlavička je dále potřeba 

upravit volbou „Upravit“ před názvem nově přidaného pohledu. 

Po volbě upravit se zobrazí možnost přidání filtračních kritérií a řadících kritérií. 

Nastavení filtračních kritérií 

 

První pole obsahuje název sloupce, na který se bude vztahovat filtrační podmínka. Druhé pole 

obsahuje podmínku, jak se bude třetí pole s volně zapsaným textem vyhodnocovat. Do pole 

s podmínkou je možné vybrat toto: 



= hodnota ve sloupci odpovídá zadanému text 

!= hodnota ve sloupci neodpovídá zadanému textu 

!Seznam hodnota ve sloupci neodpovídá ani jedné hodnotě v uvedeném seznamu 

>= hodnota ve sloupci je větší nebo rovna textu 

<= hodnota ve sloupci je menší nebo rovna textu 

Seznam hodnota ve sloupci odpovídá jedné z hodnot v seznamu 

Začíná na hodnota ve sloupci začíná na text v textu 

Přidání filtračního kritéria se provede tlačítkem „Přidat“. Po přidání prvního filtračního kritéria se nad 

polem pro zadávání filtračních kritérií objeví seznam již přidaných filtračních podmínek. V přidávání je 

možné pokračovat a přidat více filtračních podmínek. 

Nastavení řazení výsledků 

 

První pole obsahuje název sloupce, ve kterém se provede řazení. V druhém políčku se udává, jakým 

způsobem se bude řadit. Přidání řadícího kritéria se provede tlačítkem „Přidat“. Po přidání prvního 

řadícího kritéria se nad polem pro zadávání řadících kritérií objeví seznam již přidaných řadících 

parametrů. V přidávání je možné pokračovat a přidat více řadících parametrů. 

Tlačítkem přidat se provede i uložení pohledu není tedy potřeba potvrzovat uložení tlačítkem 

„Uložit“. 

Servisní informace (CRM) 
U každého partnera je možné zapsat informace se vztahem k prováděným servisním práce u partnera 

a s informacemi o smluvních podmínkách. Tyto servisní informace je možné zobrazit ze stránky se 

zápisem nebo úkolem tlačítkem „Servisní informace …“. U každého partnera existuje jen jedna 

stránka se servisními informacemi. V servisních informacích je možné provádět změny. Uložení změn 

se provede tlačítkem „Uložit“ v nástrojovém pruhu, který je zobrazen na stránce se servisními 

informacemi. 

Stránka se servisními informacemi obsahuje také vazbu na část e-upgrade, kde jsou uvedeny vydané 

aktualizace pro partnera a poslední aktivační klíč. Dále je zde informace od datumu a času stažení 

aktualizace partnerem. Tuto část není možné aktualizovat. 

Historie partnera 
V seznamu zápisů nebo úkolů je zobrazeno tlačítko na zobrazení stránky s historií partnera. Stránka s 

historií partnera je rozdělena na dvě části. Na část se statistikou pro konkrétního jednoho partnera a 

na část Historie.  



Statistika obsahuje informace po počtu kontaktů s partnerem, časové informace, kdy došlo 

k poslednímu kontaktu s partnerem. Dále pak informace o tom jaké jsou nečastější okruhy zápisů 

nebo úkolů pro tohoto partnera. 

Část historie obsahuje seřazené zápisy nebo úkoly (ať dokončené nebo nedokončené), doklady 

z informačního systému. Jako první jsou uvedeny takové zápisy, které mají nejnovější datum. 

Z každého zobrazeného zápis nebo úkolu je možné přejít na detailní zobrazení zápisu. 


