Aktion.NEXT
Novinky a opravy ve verzi 3.2

Novinky ve verzi 3.2

Modul Zakázky a evidence pomocí mobilní aplikace
Modul Aktion Zakázky

od verze Aktion.NEXT 3.2 a

Modul

pro technické firmy pro evidenci

Dále
ojektech.

SW AKTION obsahuje v základní instalaci ZDARMA:

 3 zakázky

 3 typy zakázek


icencována podle p tu osob (

)

V






evidenci
tvorby
kontroly délky
kontroly

v
manuálu).
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Novinky ve verzi 3.2

V
zakázce a
fotografie/obrázky. Tyto parametry se zadávají v aplikaci Aktion.NEXT v detailu konkrétní zakázky (
Zakázky agenda Zakázky detail).

Více o modulu Zakázky v samostatném manuálu.
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Novinky ve verzi 3.2

Od verze Aktion.NEXT 3.2 byla
jednotlivé záznamy. V
editaci a mazání pro

Práva na záznamy nyní jde nastavit právo na viditelnost,
Práva na osoby
SW nenajdete toto

rámci celé agendy. Toto právo lze upravit
editovat a mazat.

v
Jednoduchá zakázka).
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Novinky ve verzi 3.2

Konkrétní zakázku Z123 Jednoduchá zakázka je v
smazat).
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Novinky ve verzi 3.2

Volba jazyka ve webové aplikaci
horním panelu kliknutím na symbol vlajky (tato volba není u kiosku
jazyk
WEB:

Kiosek:
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Novinky ve verzi 3.2

novinky













K
Export

servisní

avení)

zapamatování si stavu maximalizováno

Oprava definice období

, Varování dle ZP, Zobrazení, Výkaz zakázek



Agenda Osoby Osoby sloupce Fotografie)












Oprava
klouzavých obdobích
ATEAS oprava posílání státu v SPZ vozidla
Mazání záznamu pomocí klávesové zkratky CTRL + D namísto klávesy Delete
V horním ovládacím panelu v

manuály v PDF
comboboxu podle abecedy

práva Konfigurace aplikace)

WEB










Osoby, Hromadný výkaz
V
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Novinky ve verzi 3.2
API


online dokumentace




Docházka




-

imo svátek"




se omezení




MS



ou, která
má potvrzení docházky pro dané období




hromadné

Stravování








Webová a mobilní aplikace
(Konfigurace stravování)

výchozí datum pro objednání dle nastavení v Konfiguraci aplikace

Oprava chyby
budoucnosti



Oprava chyby, kdy ve výstupu nebyly transakce na první den sledovaného období







Web, Kiosek -

chozího dne pro objednání

Stravování -
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Z

(stravování)

Výchozí parametry po upgradu FW
N
A
Oprava
Zrychlení resetu FP modulu o 250ms
Optimalizace -

)

Logování stavu reset/run u FP modulu
K



Oprava





Z

-

,

Oprava
Oprava zhasínání displeje eSmartReaderu

Poznámka:
eSeries probíhá automaticky do cca 10-ti min po aktualizaci verze SW Aktion.NEXT
zprávou na displeji eSmartReaderu (eReader

EFG CZ spol. s r. o./EFG Slovakia, s. r. o.
Tel. podpora CZ: +420 222 746 303
Tel. podpora SK: +421 233 889 043
Portál technické podpory: www.ecare.cz

http://www.efg.cz
http://www.aktion.cz
http://www.dochazkaonline.cz
http://www.dochazka-skolky.cz
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