
Pojďme si společně projít, jaké novinky jsou ve verzi 4.13 dostupné... 

news
VE VERZI 4.13



1
Možnost omezit vyhledávání v případě, kdy má klient velkou databázi. Vypíná 
se ikonka lupy. V případech a v úkolech se vypíná řazení podle všech sloupců, ne-
chává se řazení podle kalendáře, ale mizí podle vlastníka a názvu případu. Nastavu-
je se v Konfiguraci: “restrictTableSorting” a “Buttons.HideSearch”. 

ADMINISTRÁTOŘI



2 Podpora SHAREPOINT. Je připravena plnohodnotná integrace.



3
TraceID. V předchozích verzích chybí zobrazení provázanosti chyb – nemusí být evi-
dentní, jak spolu chyby souvisí. Od v4.13 se přidala vlastnost “trace ID”. Umožňuje 
sledovat, jak operace proběhla. Trace ID je unikátní náhodná hodnota, která 
je společná pro tu konkrétní operaci jako celek. Po upgrade bude defaultně zapnuté. 
Zapíná a vypíná se v konfiguračním souboru, jedná se o vlastnost otel (OpenTelem-
etry). 



4 Nový vzhled e-mailových notifikací. 

KONZULTANTI

5 Předělány reporty. Kromě změny názvu - nově se celá sekce nazývá “Statistiky”, 
došlo i k rozšíření možností, co je možné připravit. 



6 Nový pohled na naplánované úkoly. Funkčně stejný systém jako fronta emailů. 
Nejdůležitější funkce – zobrazuje chybové úkoly a je možnost přeplánovat úkol. 
Aktuálně není podporován multiselect řádků.  



7 Skartace. Do logů se přidalo detailnější info o tom, jak skartace probíhá, co a kdy
se maže pro potřeby auditu. 

8
Super-role “Admin šablony”. Šablona a Hlavička má možnost volit tzv. super roli 
“admin šablony”. Pro účel změny má daný uživatel vyšší oprávnění. Rozšířeno 
o možnost zacházet s dokumenty. V šabloně i v hlavičce se položka jmenuje: “Vždy 
povolit předávání úkolů a spouštění událostí uživatelům této role”. 



9 Efektivita při využívání EWS. V případě využití EWS integrace mohou být vysoké 
nároky na místo v databázi, což je pro klienty nežádoucí. Nově může konzultant na-
volit, co se má ukládat a co ne, data se tak nekopírují všechna.  

11 Došlo k zakázání možnosti nahrávání některých csv souborů, přes které by bylo 
možno teoreticky zaútočit na PC uživatele. Tato csv nejdou v TASu ani generovat. 

10 Možnost vypnout zohledňování diakritiky ve vyhledávání. Nastavuje se v konfigu-
raci “disableAccentSensitivity”. Defaultně je tato možnosti vypnutá. 

 



12
Zabudována možnost řetězení e-mailů při oboustranné komunikaci. Stávající 
výpočet lib.changeMailAttribute nově umožňuje změnit atribut messageId na úkolu 
typu e-mailová notifikace. Tento atribut se pak při odeslání notifikace předá dál, 
e-mailový klient s ním ale nakládá vlastním způsobem. Každý má trošku jiné pod-
mínky pro evidování řetězení (minimální počet e-mailů, match předmětů, apod.), 
nicméně to už není v silách TASu ovlivnit. Na začátku úkolu tedy musí proběhnout 
výpočet: 

lib.changeMailAttribute('messageId', vars['_emailMessageId'].getValue()); 

Pro získání 'ID' e-mailu pro řetězení je nutno ještě získat tuto hodnotu v rámci EWS 
Cronu. To vyžaduje zásah do jeho konfigurace, konkrétně v sekci mapování proměn-
ných - jedná se o atribut InternetMessageId.

Výsledně to tedy vypadá nějak takto: 

"mapping": { 

                "subject": "Subject", 
                "description": "Body['$value']", 
                "sender": "From.Mailbox.EmailAddress", 
                "copies": { 
                    "value": "CcRecipients.Mailbox.EmailAddress", 
                    "option": "optional" 
                }, 
                "source": { 
                    "value": "MAIL", 
                    "isConstant": true 
                }, 
                "_emailMessageId": "InternetMessageId" 
            } 



13 Nová metoda pro účely manipulace s dynamickou tabulkou. Přidání nového para-
metru          do definice Dynamických Řádků, který je defaultně          . Tento parametr 
značí, zda se má kopírovat hodnota do příslušného sloupce při kopírování řádku 
(přes tlačítko duplikovat řádek).

VÝPOČTY

14 Přidána italština. 

KONCOVÍ UŽIVATELÉ

15 Vyhledávání i bez diakrititky. Ve vyhledávání v TASu byla přidána možnost 
vyhledávat bez diakritiky. Defaultně je tato možnost vypnutá. 

16 Vyhledávání již od dvou zadaných znaků v případě vyhledávání pomocí lupy. 

17 Proběhla optimalizace na pozadí využívání HR agendy. 



18
Možnost zvolit si notifikace na úkol k odběru. Nová možnost – zaklikávátko – úkol 
k odběru (ano/ne). Zároveň byla opravena chyba duplikovaného nastavení. 
Zároveň došlo k opravě chyby rozesílaní e-mailových notifikací při přihlášení přes 
AD. 

19

Enter v dynamických řádcích. Nové chování: enter přidá řádek do textarea, 
shift+enter přeskočí na další řádek v dynamických řádcích. 

20 Vylepšení tmavého režimu. 

21 Opraveno zapisování nového řádku za text v rámci dynamických řádků.



Na detailu úkolu přibyla možnost převzít úkol. 22


