
Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou ve verzi 4.10 dostupné... 

news
VE VERZI 4.10



1
Komplexní práce s xls v rámci TASu
Konzultantům byla zpřístupněna knihovna na práci s xls. Stručný popis je k dispozici 
přímo v TASu (nápověda v rámci výpočtů na detailu úkolu). Detailní popis knihovny 
je k dispozici na www.npmjs.com/package/xlsx. Tuto knihovnu lze využít jak v rámci 
detailu úkolu při nastavování výpočtů, tak v rámci definice CaseOverview.

KONZULTANTI OCENÍ: 



2
Kompetence
Pro zjednodušení správy uživatelských rolí byly vytvořeny tzv. Kompetence. Kompe-
tence není nová entita v TASu, ale způsob, jak jednotněji spravovat role na velkých 
prostředích. 



Každá kompetence může mít libovolný počet rolí a uživatelů.



Kompetence je možno zapínat a vypínat (pomocí změny statusu).

Pokud je kompetence neaktivní, všechny role z dané kompetence se odeberou.

Kompetence se generována cronem, obvykle jednou denně, tj. změna se promítne až dru-
hý den. 



Frekvenci a čas spuštění cronu lze individuálně nastavit v administraci cronů. Cron 
lze spustit i jednorázově, je ale nutné počítat s tím, že tato operace závisí na množství 
rolí a uživatelů a může trvat velmi dlouho a může zpomalit TAS.



Kompetenci lze zadat i regulárním výrazem. Tedy předpisem, který musí splňovat textový 
řetězec. Uživatel pak dostane všechny vyjmenované role a zároveň všechny role, které 
odpovídají regulárnímu výrazu. Používá se databázový záznam výrazů. 



V detailu uživatele nebude uvedena role z kompetence a nelze ji ručně odebrat.

Při nástupu nového zaměstnance lze zkopírovat role podle jiného uživatele. Rovnou 
se zkopírují i kompetence, ale přiřazení rolí z nich proběhne až po spuštění cronu.

Kompetence je možné spravovat i v rámci výpočtů  (pouze nelze nastavovat regulární 
výrazy).



3 Rozlišení notifikací z produkce a testu
Nastaveno, aby bylo na první pohled jasné, že se jedná o e-mailovou notifikaci z tes-
tovacího prostředí.

4
Nový přednastavený pohled “Zamčení byznys uživatelé” v HR agendě
HR agenda představuje centrální místo pro náhled na nástup a přesun zaměst-
nanců. Byznys proměnná = proměnná typu uživatel, který má na starosti konkrétní 
činnost a v okamžiku, kdy dojde k fyzické změně tohoto uživatele, je potřeba 
ho ve všech případech nahradit novým uživatelem. Příklad: uživatel, který
má na starosti evidenci smluv odejde a je potřeba ho nahradit novým uživatelem. 
V tomto novém pohledu jsou vypsány všechny případy, kterých se změna týká 
a HR manažer může změny provést rychleji a přehledněji.



7
Vlastní favicon
Je možné nastavit si pro instanci vlastní favicon. Musí to provést administrátor 
přímo na serveru v lokálním souboru a provést rebuild/restart aplikace. 
(/frontend/config/tas.js => faviconUrl)

6
Zafiltrovaný přehled pomocí URL
Lze využít URL adresu tak, aby rovnou zobrazila přehled pouze s hodnotami, které od-
povídají filtru. Pomocí API pak lze tyto filtry volat a zobrazovat pouze vyfiltrované 
hodnoty. Tyto možnosti fungovaly už dříve, ale nefungovaly přímo v přehledech.

5
Optimalizace dynamických řádků
Došlo k optimalizaci dynamických řádků, kdy do cca 300 položek fungují dynamické 
řádky poměrně svižně. Nicméně je stále potřeba myslet na to, že dynamické řádky 
nejsou primárně určeny na obří tabulky ;)



Definici barevných schémat TASu má v rukou administrátor
Konzultant/Administrátor má možnost nastavit jak barevné schéma aplikace, 
tak logo a vzhled e-mailů. Vše se nastavuje v části Administrace -> Schéma.8



Omezení nastavitelnosti zástupů
V administraci lze nastavit omezení, aby uživatel mohl nastavit svého zástupce 
pouze z dané organizační jednotky. 9

UŽIVATELŮM UDĚLÁ RADOST:

Srbština
TAS je nyní k dispozici i v srbštině.10



Úkoly k odběru
Uživatelé si mohou vypnout upozornění na nový úkol k odběru.11



12
Šířka sloupců (nejen) v přehledech
Vývojáři vylepšili zobrazovaní tabulek a zároveň pod tabulku přidali možnost 
“Přizpůsobit sloupce”, která provede autofit podle rozlišení monitoru i obsahu textu 
v tabulkách.



13

Tlačítko “Jen uložit” v detailu úkolu
Pokud nedošlo k žádné změně ve formuláři, není tlačítko “Jen uložit” k dispozici. 14

Doladění náhledu příloh
Pomocí lupy v přehledech lze otevřít náhled více dokumentů, náhled je komfortnější 
a umožňuje lepší práci.

15 Strukturovaný multiselect proměnné typu org. struktura
Při výběru proměnné typu org. struktura se jednotlivé položky zobrazují ve struktuře, 
aby byly jasnější závislosti mezi nadřazenými a podřízenými org. jednotkami.



17

Kolečko myši při kliknutí otevře nové okno s daným odkazem
Tato možnost byla rozšířena na více míst v tabulkách. 18

Nové řazení možností volby při zakládání nového případu
Původně byl seznam řazen podle technického názvu šablony/hlavičky, ale možnosti 
se zobrazovaly s názvem relevantním k jazykové preferenci uživatele. Nově jsou 
všechny položky seřazeny podle abecedy na základě vybrané jazykové mutace.

Zobrazování neaktivních uživatelů v číselnících typu uživatel
Byla ošetřena situace, kdy při synchronizaci uživatelů z AD došlo k uzamčení uži-
vatele, ale daný uživatel zůstal v org. struktuře a následně se objevoval v číselnících, 
které vycházely z této org. struktury (např. při výběru uživatele z dané org. jednotky). 
Opraveno a nově nejsou zamčení uživatelé v těchto proměnných k dispozici.

16

Oprava zobrazování dynamických řádků v přehledech
Došlo k vylepšení způsobu, jakým se zobrazují dynamické řádky v přehledech. Nyní 
je u těchto proměnných vyšší přehlednost a kompletní záznam při stažení do xls. 19



20
Nové výpočty pro DMS
Výpočtem je nyní možné vytvořit složku pro dokumenty.
storage.getDmsFolder(folderName, parentFolderId = null); získá DMS složku
storage.createDmsFolder(folderName, parentFolderId = null); vytvoří DMS složku
storage.setDmsFileFolder(id, folderName, parentId = null); nastaví složku DMS souboru

NOVÉ VÝPOČTY

21 Nové výpočty IdentityApi 
Nabízí více možností práce s uživatelem (atributy, struktura, manažerství, …) v rámci 
výpočtů ve workflow anebo při přihlášení.



22 Konzistentní spouštění naplánovaných úkolů
To je důležité pro případné dohledávání chyb. Úkoly se nyní spouští vždy ve stejném 
pořadí.

OPRAVY

23 Pokud si uživatel smazal jméno nebo příjmení, nemohl se přihlásit
Nově jsou tyto informace povinné a není možné uživatele uložit bez těchto informací.


