
 
Nová verze Aktion.NEXT – verze 3.6 

25. 11. 2019 

Hlavní novinky verze 3.6 se týkají modulu Návštěvy, agendy Tiskové sestavy a Činnosti. V evidenci návštěv 

přibyla možnost schválení a potvrzení, bez kterých osoba nebude mít povolený přístup (schválit návštěvu je 

možné jak ve Windows klientu, tak ve webové aplikaci) – agenda Moje návštěvy. U tiskových sestav pak můžete 

zvolit, v jakém je jazyce a zda se bude tisknout, případně pouze ukládat. Zadání činnosti u osob a vozidel je nyní 

k dispozici přímo v seznamu přes rychlou akci nebo související akce v ovládacím panelu aplikace. 

Pokud vám instalaci nové verze nenabídne program sám, můžete si ji stáhnout na serveru technické podpory 

eCare. 

Novinky 

 Rozšíření funkcí modulu Návštěvy a nová agendy Moje návštěvy 
o schvalování a potvrzování návštěv 
o nová agenda Moje návštěvy 
o zjednodušené nastavení činností a podpisu dokumentů 

 Nové možnosti tiskových sestav 
o nastavení jazyka tiskové sestavy – např. podle jazyka návštěvní osoby se tiskne určitá sestava 
o volba, zda tisknout, nebo pouze dokumnet uložit 

 Zjednodušené zadávání činností 
o vytvoření činnosti k osobě/vozidlu přes rychlou akci nebo související akce v ovládacím panelu 

aplikace 
o nastavení, zda se má daná činnost nabízet ve zrychlené volbě, se provádí u typu činnosti 

 Nevkládat na den se zadanou akcí 
o nová funkce pro vložení průchodů a akcí – Nevkládat na den se zadanou akcí – pokud již ten den 

existuje průchod/akce, pak nebude vloženo s výpisem neprovedených průchodů/akcí 
 

Opravy a vylepšení 
Docházka 

 win - hromadné zadání průchodu/akce/hodnoty nově do průvodce s podrobným výpisem chyb 

 modul Pohotovosti - zaokrouhlení, kalendář kolegů 

 úprava textů při vkládání průchodů 

 úprava/oprava chování parametru Zaokrouhlit přerušení - nyní je aplikován na všechna 
přerušení/intervaly a naopak není aplikován na začátky a konce dne 

 úprava pluginu Nepřítomnost v jádře - dávalo nepřítomnost při jakémkoliv výskytu dovolené 

 oprava pluginu Nepřítomnost v jádře - při půldenní dovolené zobrazovalo varování 

 doplněno správně varovaní dle ZP pro případ dvou naplánovaných směn po méně než 8hod pokud mají 
obě fond p.d., tj. ani jedna není přesčasová 

 oprava varování Celodenní nepřítomnost při nastavení "Svátek dorovnává záporné saldo" - varování při 
tomto nastavení nikdy nenastalo 

 parametr "Pohotovost během směny" se vždy zobrazoval jako nezaškrtnutý 

 oprava nemožnosti schválit spočítanou hodnotu, pokud vznikla z plánované akce typu maximální 
hodnota 

 oprava délky dogenerovaného intervalu - uznaná složka s horním dogenerováním na fond, spodním na 
hodnotu směny, omezením dle dopočtu a začátkem intervalu před spodní hodnotou omezení 

http://www.ecare.cz/


 
 oprava počítání přestávek při dogenerovaném konci intervalu omluvené složky na fond p.d. a 

předchozím přerušení 

 sloupec Varování dle zákoníku práce byl aktivní jen v Hromadném plánu směn. Nyní funkční i v osobním 
výkaze na záložce Plánované směny 

 opravené tiskové sestavy "Evidence docházky 2019 přestávka", "Evidence docházky 2019 2x přestávka", 
"Evidence docházky 2019 s průchody", "Evidence pracovní doby 2019", "Evidence docházky odpracováno 
čas", pro SK instalace pak sestavy "Evidencia dochádzky 2019 2x prestávka SK", "Evidencia dochádzky 
2019 s priechody SK" a "Evidencia pracovnej doby 2019" 

WIN klient  

 pro agendu činnosti bylo doplněno zjednodušené zadávání, tj. činnost můžete osobě/vozidlu přiřadit 
přímo ze seznamu. 

 nově filtrování bez diakritiky ve všech seznamových obrazovkách a seznamech typu strom 
 definice akce (akce v zařízení) - přidání adresových bodů typu KMC a KSC do výběru adresových bodů 

jako cíl akce na adresovém bodě 
 do žurnálu přidáno smazání "Zobrazení", pokud dojde k jejímu smazání v dané agendě 
 Monitor správce - řazení správce dle názvu 
 detail osoba - řazení činností od nejnovější 
 přidána kontrola SecureID při přihlašování kartou 
 doplnění SupremaBioMini do přihlašovací obrazovky, návštěvní osoby, zápůjček 
 export a export do emailu nyní bere v potaz označené záznamy, pokud je označeno více než 1 záznam, 

exportují se označené záznamy, jinak se exportuje vše (stejné s původním chováním) 
 sloupec Vlastník pro dokumenty od návštěv, sjednocení chování tlačítek Otevřít a Otevřít dokument pro 

dokumenty ze souboru a dokumenty vytvořené v aplikaci z tiskové sestavy 
 Činnosti - doplnění vlastníka, stornované činnosti jsou nyní přeškrtnuté, poznámka u činnosti u osoby má 

pevnou velikost 
 úprava detekování snímačů TWN3/4 z důvodu obnovení minimalizovaného okna 
 zakázáno zobrazení dokumentů v agendách, pokud uživatel nemá právo na dokumenty 
 funkční filtry pro TimeSpan sloupce (docházka, přehledy) 
 oprava aktivace/deaktivace snímače otisků prstů při zavření detailu návštěvy a při přepnutí mezi 

seznamem, kde se lokální snímač používá 
 oprava chyby při přepnutí zobrazení 
 oprava chování podmíněného formátování během exportu do XLSX - text. Pokud byly vybrány řádky, 

nebyla formátování pro tyto řádky v exportním souboru 
 oprava nastavení tlačítek "Nahoru", "Dolu" (aktivní/neaktivní) pro pohyb v tabulce sloupců Uživatelského 

přehledu 
 oprava zašedlého pole při výběru skupiny oprávnění u osoby 
 oprava chyby při zobrazení naposledy použitých agend 
 hlášení - oprava vytváření kopie - zrušení kopírování "Výchozí" 

WEB klient 

 vyhledávání bez diakritiky v seznamech 

 možnost zvolit Moje návštěvy jako výchozí agendu 

 logování chyb v devexpress reportech 

 instalátor - ThemeAktion.dll se přepisuje vždy, bez ohledu na verzi 

 oprava schválení hodnot - nešlo schválit, pokud byla složka needitovatelná 

 oprava nemožnosti schválení hodnoty v záložce Období 

 Jídelníčky - oprava zobrazení scrollbarů 

 Jídelníčky - zrušení tlačítka tisk 



 
 doplnění/oprava filtrů časových záznamů, oprava vzhledu výběrového filtru 

 oprava kurzoru na začátku textového pole v Internet Explorer po vyhledávání záznamu v rychlém 
přepínači záznamů 

 oprava zobrazení, pokud jsou v v licenci obsaženy pohotovosti a nejsou žádosti 

 rozšíření funkce GetPassAll o příznaky "Smazaný", "Půlden" a "Celodenní" 

Stravování 

 oprava zápisu souhrnných objednávek a uzávěrky stravy z akcí strávníků a doplnění možnosti storna 
nákupů z akcí strávníků 

 web - oprava zobrazení hlášky "...Tuto objednávku po potvrzení nebude možné zrušit...." pokud se 
objednávalo z rezervy a zároveň byl ještě platný čas pro rušení 

 doplnění Organizační struktury do datového zdroje reportů Podklady pro fakturaci 

 oprava, aby se přesouvaly porce z rušených objednávek do rezervy, když už vypršel termín na 
objednávání, ale lze ještě rušit. Oprava vyhodnocení termínů objednávání na SQL2005 kolem víkendů a 
svátků 

 oprava chyby objednávání z win aplikace, u osoby viditelnost aktuální kategorie a možnost hromadné 
změny kategorie 

Návštěvy 

 možnost zadat otisky návštěvní osobě 

 doplnění platnosti k SPZ po založení návštěvy 

 nastavení jazyku dle státu z protaženého dokladu 

 oprava neaktivního snímače otisků v seznamu návštěv po zavření detailu 

 oprava rušení přístupu na otisky po ukončení návštěvy po průchodu, potvrzování doprovodem pouze 
pokud otisky patří osobě (ne návštěvní osobě) 

 oprava opakované registrace události přečtení dokladu, oprava přepisování dokladu dokladem od 
poslední návštěvy 

 zrušení systémového výchozího Typu návštěvy 

Zakázky 

 úprava zahájení a ukončení (návaznost na probíhající projekty) 

HW 

 oprava - pokud z AXR/eC/eW přišel paket se statusem, tak se aktivovalo odeslání čísla karty, což mohlo 
způsobit zacyklení eSmartReaderu 

 změna chování přístupového módu "Karta a otisk" – nejdříve musí být přiložena karta (pokud je nejprve 
přiložen otisk, tak zákaz vstupu a na displeji eSmartReaderu hláška "Přiložte nejprve kartu" 

 možnost nastavit dobu zobrazení v sekundách, minutách nebo hodinách - max 65 535 s, v aplikaci se 
nehlídalo maximum 

 přidán sloupec "Podpora Secure ID" do agendy Adresový bod 

 EX - správné zatřízení události Tlačítko při konfiguracích snímač + relé 

 logování identifikátorů při plné a částečné aktualizaci 

 eSmartReader - návrat do výchozího stavu po průchodu po otevření/zavření 

  



 
Obecné, nezařazené 

 úprava zobrazování uživatelských pohledů v navigátoru 

 při focení pomocí webkamery se obrázek interně ukládá v .jpg formátu namísto .bmp 

 přesunutí email templatů z WebClient do AppServer 

 přidání parametrů UserId a PersonId do reportu tiskových sestav, aby šel správně zjistit přihlášený 
uživatel/osoba ve win i web tisku 

 generování svátků na 2020 - ošetření stavu, že neexistuje CZ nebo SK místní kalendář 

 identifikátor - oříznutí počátečních null v InterniCisloLong při insert/update 

 dogenerovány svátky pro přístupové kalendáře až do roku 2026 pro CZ a SK instalace 

Aktualizace FW 

eSeries FW AE 

 změna chování přístupového módu "Karta a otisk" – nejdříve musí být přiložena karta (pokud je nejprve 
přiložen otisk, tak zákaz vstupu a na displeji eSmartReaderu hláška "Přiložte nejprve kartu" 

 eSmartReader - návrat do výchozího stavu po průchodu po otevření/zavření 

 oprava - nevyčítaly se typy HW a verze FW u eC/eW 

 oprava - pokud z AXR/eC/eW přišel paket se statusem, tak se aktivovalo odeslání čísla karty, což mohlo 
způsobit zacyklení eSmartReaderu  

 oprava - po otevření dveří nezhasla zelená LED u eConverteru 
 

Poznámka: 

Nahrání FW do zařízení eSeries probíhá automaticky do cca 10-ti min po aktualizaci verze SW Aktion.NEXT na 

serveru (pokud nejsou automatické aktualizace zakázány). Vlastní aktualizace na jednotlivých zařízeních probíhá 

po dobu cca 30 sec a je signalizována zprávou na displeji eSmartReaderu (eReader – blikající červená LED). Po 

tuto dobu je zařízení pro normální provoz nefunkční. 
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