
 

Nová verze Aktion.NEXT – verze 3.8 
Hlavní novinky verze 3.8 jsou nové přehledy – přehled Přítomnost, Docházkové průchody/akce a Ruční 

editace/průchody a drobné opravy viz tento popis novinek nebo https://www.ecare.cz/changelog. 

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

eCare.  

Novinky 

 Nové přehledy přítomných osob/návštěv a docházkových průchodů a editací 
o Přítomnost – v tomto přehledu jsou zobrazeny všechny osoby a návštěvní osoby, které jsou 

přítomné v zóně 

o Docházkové průchody/akce – seznam všech docházkových průchodů (průchody z HW, ručně 

zadané, generované systémem, dopočítané systémem apod.) 
o Ruční změny – ručně zadané průchody, změněné spočítané hodnoty a časy průchodů, smazané 

hodnoty a průchody, … 
o Pro viditelnost přehledů v aplikaci je nutné nastavit aplikační právo 

o Informace k přehledům viz prezentace 

Opravy a vylepšení 
WIN klient 

 Monitor správce zařízení - výchozí řazení dle názvu adresového  

 mazání adresového bodu typu eXpander - odmazání Definic akcí na pozadí 

 oprava ukládání akce typu "ImportExport dávka" 

 možnost nastavení exportu CSscript/SQLscript 

 oprava padání při vytváření Definice akce na null reference 

Zakázky 

 seznam zakázek - formátování sloupců Plánováné plnění, Aktuální plnění 

Adresové body, snímače, HW a přístup 

 Tablet - oprava odebírání osob z přítomnosti po odchodu 

 AFT500/AFT9xx - název osoby může být max. 18 znaků 

 Tablet - oprava vyvolávání plné aktualizace 

 eXpander - detekce zapojení snímače 1 do svorkovnice snímače 2 (výpis události ze snímače 2) - přidání 
typu EX2, úprava vyhodnocení 

 eXpander - oprava výpisu konfigurace v monitoru správce zařízení (skrytí irelevantních informací jako 
pokles napětí apod.) 

Obecné, nezařazené 

 Oprava chyby vytváření uživatelských sloupců k agendám Mód přístupu, Mód otevírání, Módy aktualizace, 
Módy spořiče obrazovky, Módy přepínání směrů 

 ImportExport - oprava padání, pokud dávka obsahuje více definic typu C# nebo SQL 

 Importní dávka typu SQL - zrušení zápisu "x1" do celkové chyby 

 oprava PrijataDataInsert, když přijde událost s dřívějším časem, než byl založený adresový bod 

 doplnění FaceId.dll ke commserveru 

https://www.ecare.cz/changelog
http://www.ecare.cz/
https://www.ecare.cz/download/get/05aa35a646ade389e1d52badb26ceff2/Aktion%20katalog%20SW%20prehled%20rucni%20zmeny%20dochazky%20a%20pritomnost


 
Nastavení viditelnosti přehledů 

1. Otevřete detail uživatele, kterému chcete přidělit právo vidět přehled. 
2. Přepněte se na záložku Aplikační práva.  
3.  

a) Přehled Přítomnost se nachází v sekci Číselníky.  

b) Přehled Docházkové průchody/akce se nachází v sekci Docházka.  

c) Přehled Ruční změny se nachází v sekci Docházka.  

 

 
 

4. Nastavte právo Prohlížet/Tisk/Editovat veřejná zobrazení.  
5. Uložte změny a můžete přehledy začít používat. 

 
Přehled Přítomnost zobrazuje pouze osoby, na které má uživatel právo Zobrazit. 



 
Přehledy Docházkové průchody/akce a Ruční změny zobrazují všechny osoby a hodnoty bez ohledu na konkrétní 

nastavená práva (osoby, mzdové složky apod.). 

 

 

 

 

Aktualizace FW 

eSeries FW BB, LCD FW 4A 

 změna konstanty indikují přítomnost IQRF modulu při výčtu parametrů 

 podpora bezdrátového zámku 

 

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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