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ADMINISTRÁTOŘI A KONZULTANTI

V administraci lze uživatelům vypnout možnost změny nebo nastavení hesla
k účtu pomocí dyn. konfigurace tas.button.hidePasswordChange = true.

V záložce Zabezpečení a sekci Heslová politika může administrátor
zadat minimální požadavky pro splnění uživatelského hesla. 2
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Dle informací v dyn. konfiguraci dms.security.allowedExternalSources
může administrátor zjistit, do kterých složek má TAS přístup.
Hodnota je pouze ke čtení.

Zvýšená automatizace instalace Elasticsearch *nástroje pro fulltextové vyhledávání v dokumentech

Nyní stačí provést instalaci Elasticsearch, nakonfigurovat k tomuto TAS
a funkcionalita již může být využívána.

Revize tlačítka Zahrnout změnu proměnné do instančních proměnných
Zaškrtnutím checkboxu se změna na proměnné v šabloně 
promítne do již existujících případů.
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Jsou k dispozici nové výpočty pro kontrolní součty (md5, sha, ... )

Rozšíření konfigurace cronu a monitorování v rámci TAS
Konfigurace     Crons dvě nové direktivy:
• crons.processMemoryLimitMB – kolik RAM paměti může cron proces maximálně využít
• cron.statisticsLogInterval – jak často se sbírají informace o procesu (v sekundách) 

Změna v detailu role – okno Export
Přívětivější manipulace s obrazovkou detailu role: bylo přidáno tlačítko Jen uložit,
řádek pro vyhledávání dle jména uživatele a možnost exportu uživatelů s danou rolí.
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Vícestavový checkbox list pro filtrování  v lozích
Vyhledávání v kategorii logů může nově vícestavové, tedy i negativní pro 
omezení vyhledávání. Po dvojitém kliknutí na checkbox je daná možnost 
z vyhledávání odebrána.

Režim relací v rámci záložek v prohlížeči
Došlo k bezpečnostnímu vylepšení, které při nastavení dyn. konfigurace
security.useSessionStorage = true v záložce Zabezpečení v TAS aktivuje režim 
relací v rámci záložek, tedy relace uživatele se uchová pouze v aktivním okně.
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13 Nastavení jazyku v TASu bylo sjednoceno pod možnost Hlavní jazyk. 

Do nabídky jazyků byly přidány příslušné vlajky.

ZMĚNĚNO

Možnost autentizace pro integraci na Sharepoint
skrze clientID a clientSecret.

K záložce Aktuálních úkolů byla přidána bublina
s počtem aktuálních úkolů u případu.

PŘIDÁNO
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OPRAVY

Oprava osobního nastavení DMS atributů uživatele
Každý uživatel má možnost si v rozhraní DMS – sloupce nastavit, které sloupce 
v záložce Dokumenty uvidí navíc od defaultního nastavení administrátorem. 

V případě osobního zásahu uživatele do sloupců a následného smazání těchto 
konfigurací vyhledávání nefungovalo.

Oprava chování při chybném plnění úkolu, 
kdy zmizelo dialogové okno chyby.

Oprava logů u případu, 
kdy byly logy v ojedinělých případech špatně přiřazeny k jinému případu.
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Oprava chování vyhodnocení dyn. podmínek z předešlého úkolu
Po splnění úkolu se dynamické podmínky pokusily vyhodnotit i na dalším úkolu a 
uživatel obdržel červené hlášky o chybách.

Zkvalitnění vytěžení příloh v rámci EWS integrace

Update a oprava funkcionality tisků sestav do pdf

Oprava překladů e-mailové notifikace
Uživatel měl možnost si nastavit jazyk TAS. Když nastala situace, že pro danou 
šablonu nebyl překlad do daného jazyka, e-mailová notifikace v šabloně 
nechodila nebo chodila nepřeložena.

Oprava na pozadí pro defaultní nastavení pro odesílání e-mailů
Někdy se v TASu mohla objevit chyba poté, co se TAS pokusil odeslat velké 
množství e-mailů v jednu chvíli zároveň. 
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23 Oprava viditelnosti dokumentů v záložce Dokumenty - Všechny
Opravena relace v záložce Dokumenty – Všechny kvůli neúplnému 
vyhodnocení práv nad dokumenty *pouze pro instance využívající systém relací mezi procesy

Oprava na pozadí pro vytěžování pdf pomocí výpočtů
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