
Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou ve verzi 4.11 dostupné... 
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Volba nastavení uživatele se přesunula pod ikonu se jménem uživatele. 

PRO VŠECHNY UŽIVATELE 

Další rozšíření možnosti nastavení barevných schémat
Změna barev je možná i v e-mailech posílaných z TASu; je k dispozici i přepínátko 
pro náhled v dark mode režimu apod. Zároveň na změnu barevného schématu 
reagují i tři tečky, které se objevují při načítání aplikace. Dalším vylepšením
je možnost editovat logo a upravit jeho vzhled v závislosti na light/dark mode. 
Rovněž došlo vylepšení dark mode, který se již zobrazuje správně ve všech situacích. 

PRO ADMINISTRÁTORY 
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Vylepšení práce s certifikáty
Nová položka “certifikáty” v admin menu umožňuje spravovat certifikáty, které jsou 
potřebné pro práci s jinými systémy. Certifikát lze nejen nahrát, ale je i na první 
pohled vidět platnost certifikátu. Není již nutné mít přístup na aplikační server.



5 Oprava DMS atributů v administrátorském menu
Již se nezobrazují prázdné sloupce.

4 Nový cron DmsFileIndexingCron.js
Administrátoři mají možnost nechat pomocí cronu zaindexovat dokumenty, které 
byly nahrány např. při migraci atp. K dispozici je detailní nastavení. 



7 Oprava chyby vyhledávání zástupců. 

6 Úprava indexování dokumentů
Při absenci vložených dokumentů na nové instanci již nevyskakuje chybová hláška, 
nově se zobrazuje 0. 

8 Oprava chyby kopírování rolí uživatele. 

9 Oprava nemožnosti smazání velkých dynamických tabulek.

10 Oprava načítání dynamických tabulek u souborů s obrovským objemem dat 
uvedených v historii.



11 ID sloupec v dynamických tabulkách
Ve správě dynamických tabulek přibyl sloupec ID pro jednodušší práci konzultantů. 

PRO KONZULTANTY 



12 Přívětivější práce s dynamickou tabulkou
Konzultanti mají nově více možností editace dynamické tabulky přímo v aplikaci – 
přejmenovávání sloupce, editace sloupce. 



13 Lepší nastavení filtrů v definici přehledu
Přibyla možnost zadat začátek a konec měsíce.



14 Rozšíření dynamických podmínek i na práci s dynamickými řádky
Konzultanti mají možnost pomocí dynamických podmínek skrýt ikonky k mazání dy-
namických řádků, případně skrýt některé sloupce. 

15 Přidána možnost změny šířky sloupců u dynamických řádků. 

16 Úprava nastavování sekvencí
Umožněno nastavit hodnotu sekvence na 1.

17
Nový modul HTML Parse
Umožňuje konzultantům přívětivě pracovat s HTML jazykem ve výpočtech např. 
při generování struktury emailu/vzhledu notifikace. Příklady užití jsou k dispozici 
na https://www.npmjs.com/package/node-html-parser. 



18 Generování docx
Došlo k rozšíření o možnost využít při generování docx dokumentu podle zadané 
šablony i proměnné typu dynamické řádky.

19 Změna admin oprávnění
Uživatel s právem editace proměnných v historii případu má možnost hodnotu 
proměnné zcela vynulovat a nechat ji prázdnou. 

20 Úprava zobrazování prázdných dynamických řádků určených pouze ke čtení
v úkolu
Na detailu úkolu se dynamické řádky zobrazovaly nepěkně, pokud byly prázdné. 
Je možné pomocí changeVarVal řádky vyprázdnit. Doporučení: posílat objekt 
se sloupci a ve sloupcích jednu hodnotu null v poli. Tím, že jsou poslána prázdná 
pole do sloupců je řečeno, že dynamické řádky nemají obsahovat žádný řádek. 
Správná hodnota pro vyprázdnění dynamických řádků tedy je:



21 Přidáno varování, pokud je prázdná informace, přes jakou proměnnou se má 
multiinstanční úkol iterovat. 

22 CTRL+ F vyhledávání v celém editoru
Lze použít bez omezení, vyhledává z celého obsahu. Není již třeba exportovat 
šablonu do html dokumentace kvůli vyhledávání. 

23 U proměnné typu číslo už není k dispozici možnost nastavit ji jako checkbox.



24 Zaveden nový typ proměnné “checkbox”. 

25 Změna admin oprávnění
Uživatel s právem editace proměnných v historii případu má možnost hodnotu 
proměnné zcela vynulovat a nechat ji prázdnou. 
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Opraveno zpracování vytěžování e-mailů
Ošetřeny výjimky při zpracování některých problematických e-mailů.27

Opravena skartace
Odladěny drobné nedostatky související s daty skartace dokumentů. 

28 Zpřístupněn ElasticSearch 8.

29

Opraveno automatické přepojování spojení mezi úkoly při práci s grafem. 30

Opravena chyba v nastavení “budoucí datum” v nastavení měsíce. 



31 Opraven našeptávač dynamických řádků
Opravena chyba nastavení při nastavování velkého množství hodnot, již ne-
naskakuje chybová hláška. 

Opraveny chyby zobrazení při editaci události. 32

33 Opraveno tlačítko “obnovit” u smazaných šablon. 

34

Při tisku velkých souborů byla opravena doba ukládání na pozadí. 35

Zamčeným uživatelům již nechodí e-mailové notifikace při změně informací 
v případu.



36 Odstraněn problém při zobrazování náhledu vícevrstvých pdf a vytěžování textu. 

Opravena funkce watch reliables hlídající změnu proměnných
Je možné nejen zobrazovat podmíněně zobrazovat proměnnou, ale v případě řádků 
i podmíněně zobrazovat další sloupec. 37

38 Úprava chování zobrazování souborů u manuálů pro admin a běžné uživatele
Pokud složka začíná podtržítkem, bude složka i celý obsah skryt před běžnými uži-
vateli. Při nahrávání manuálů lze zvolit, zda daný soubor skrýt.  
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Konec plánované údržby
Pokud probíhá plánovaná údržba, uživatel se nemůže do aplikace přihlásit a na při-
hlašovací stránce se objeví progres bar a informace o čase údržby.  40

Lupa na prohlédnutí manuálů
Chyběla možnost náhledu – přibyla ikonka pro náhled dokumentu. 

PRO KONCOVÉ UŽIVATELE 



41 Úpravy grafů a reportů
Vylepšeno zobrazování grafů (popisy a další formální náležitosti grafu).

42 Dokument lze stáhnout přímo z náhledu. 

43 Zamezení automatickým překladům z prohlížeče
Povedlo se zamezit mnoha situacím, kdy prohlížeč automaticky překládal TAS a vzni-
kaly tak nesmysly. 
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Komplexní editace oblíbených položek
V horním menu je nová ikona hvězdičky, kde lze přistupovat k jednotlivým uloženým 
volbám. Zároveň je zde možnost tyto uložené volby editovat (ikona tužky) a smazat 
z oblíbených (ikona odpadkového koše). 

46 Vylepšeno zobrazování náhledu některých dokumentů. 

45 Oprava zobrazení Scroll baru: Zmizela duplikace. 

47 Opraveno zobrazování náhledu revidovaného dokumentu s jiným názvem.  Nově 
jsou tyto informace povinné a není možné uživatele uložit bez těchto informací.


