
Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou ve verzi 4.12 dostupné... 

news
VE VERZI 4.12



1

2

Opravena chyba ve výpočtech na získání obsahu souboru.
Na instancích, kde bylo zapnuté šifrování souborů, se to chovalo zvláštně :)

ADMINISTRÁTOŘI

Opravena drobná chyba s kopírováním kompetencí. 

3 Opraveny drobné problémy s importem šifrovaných csv. 

5 Vylepšena práce s kompetencemi. 

4 Vylepšena performance chování cronů na pozadí.



7 Na úrovni frontendu je možné nastavit socketové připojení, zda budou tabulky 
se seznamy úkolů udržovat živé spojení a uživatel nebude muset ručně aktualizovat 
seznam úkolů. Že je toto spojení k dispozici je indikováno ikonou řetízku pod tabulkou.  

6 Oprava problému s Oracle DB
Nešlo editovat uživatele, který měl více jak 1 000 rolí. 



8 Opraveno nahrávání dokumentů ve veřejných souborech do správné složky 
v definované struktuře. 

9 Administrátoři mají možnost dynamicky definovat atributy, které jsou využívány 
při správě uživatelů. Konfigurace -> tas.profileAttributes 



10 Nová položka v administraci: Fronta e-mailů. Administrátor má nyní přehled o tom, 
jaké e-maily byly odeslány, aniž by musel chodit do DB. 

11 Další možnost zacházení s informacemi o uživateli při přihlášení z AD. 



KONZULTANTI

12 Administrátoři mají možnost nastavit levé menu pro jednotlivé skupiny uživatelů.

13 Při definici podmínky pro spojení mezi úkoly je k dispozici našeptávač, jestliže 
je podmínka postavená na proměnné typu číselník. 



14 Opravena drobná chyba se zobrazováním jazykových mutací na CaseOverview.

15 Opravena nekonzistence při ukládání pořadí proměnných v číselníku. 

16
Vylepšení error handlingu s vytěžováním e-mailů a jeho příloh
Konzultanti mají možnost přidat si do cronu proměnnou, která se naplní v případě 
chyby. Cron neskončí chybou, ale běží dál (spustí případ), zároveň může být konzu-
ltant/uživatel informován o chybě (příloha není stažená, je chybně stažená atp.) 
prostřednictvím úkolu zadefinovaného v šabloně. 

17 Opraven nedostatek, kdy nebylo možné přesouvat linky mezi úkoly v grafu. 

18 Rozpoznávač syntaktických chyb ve výpočtech byl rozšířen o nové ES standardy.



19 Umožněna změna aliasu a popisu klonovaného cronu.

20 Celkově došlo k vylepšení zpracování dávek souborů. 

21 Je k dispozici detailnější historie běhu cronů. 



22 Nové tlačítko “Otevřít případ” v části Logy výkonu. Uživatel se tak může z logu 
dostat rovnou na případ.  

23 V grafu spuštěného případu lze nyní identifikovat šablonu a hlavičku, podle které 
případ běží. 



24 Přidána možnost generování QR kódů a práci s nimi v rámci tisků. 

VÝPOČTY

25 createQrCodeBase64(text, options) 

createBarcodeBase64(text, options) 

modifyPdfAddImageBase64(identifier, base64, text = null, newFile = false, im-
gOptions = {}, textOptions = {}) 

Příklad: 

const qrCode = lib.createQrCodeBase64('someUrl..', { 

    scale: 2, 

}); 

const barcode = lib.createBarcodeBase64('someUrl..', { 

    showBorder: true, 

}); 



26

Notifikace nový úkol: špatně se posílal název šablony, nechodil název hlaviček. 27

Došlo k doplnění překladů pro atributy vytěžovaných při nahrávání dokumentů. 

28 Vylepšení vizuálu při nastavování oblíbených položek.

lib.modifyPdfAddImageBase64('sample.pdf', qrCode, 'Text k obrázku', 'Test.pdf', { 

    page: 1, 

    x: -200, 

    y: 200, 

}); 

KONCOVÍ UŽIVATELÉ 



29

Zamezeno opakovanému mačkání tlačítka přihlásit. Netrpělivým uživatelům
se pak zobrazovala úvodní obrazovka špatně.  30

Změna řazení seznamu Historie úkolů na detailu případu - defaultně se řadí podle 
sloupce Skutečný konec.

31 Opravena chyba, kdy se na dashboardu v kalendáři neukazovaly úkoly po termínu. 

Dokumenty (přílohy v případu) se řadí podle data vložení, aby ty nejnovější 
dokumenty byly nejvýše. 32

33 Sjednoceno zarovnávání proměnných typu číslo.  


