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1 Úvod 

Příručka, kterou právě čtete, je uživatelskou příručkou k aplikaci HelpDesk. Uživatelskou příručku nalezne každý 
uživatel HelpDesku v záhlaví aplikace (nápověda) ve formě PDF souboru. 

V příručce se setkáte se dvěma zvláštními typy odstavců: 

 

 

 

  

TIP: tento odstavec nabízí zpravidla nějaké usnadnění, kterým si oproti standardnímu postupu můžete ulehčit 
práci. Nebo rozšiřuje probíranou problematiku o nějakou zajímavost či výjimečnou funkci aplikace. 

UPOZORNĚNÍ: tento odstavec upozorňuje na úskalí, se kterým se můžete při práci setkat, nebo na důležitost o 
které byste měli vědět. 
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2 Základní popis aplikace 

2.1 Přihlašovací stránka 

Pomocí přihlašovací stránky se dostanete do aplikace. Na této stránce může být zobrazeno právě aktuální 
oznámení, u kterého se po kliknutí otevře okno s detailem daného oznámení.  

Do aplikace se můžete přihlásit několika způsoby, pokud jsou povoleny. 

Běžné přihlášení 

Po spuštění aplikace přes internetový prohlížeč je 
zobrazena přihlašovací stránka, na které musíte 
vyplnit své přihlašovací jméno a heslo. Pokud má 
aplikace více poboček, musíte kromě jména a hesla 
vybrat nebo zadat ještě pobočku. Uživatelské jméno 
a pobočka se pamatují pro další přihlášení.  

Přímé přihlášení 

Po spuštění prohlížeče a zadání URL adresy aplikace se dostanete na vstupní stránku aplikace, aniž byste musel 
zadávat jméno nebo heslo. 

Anonymní přihlášení 

Při přihlášení si pouze vyberete přihlašovací jméno, u kterého může být uvedeno číslo pobočky, a potvrdíte 
přihlášení tlačítkem pro anonymní vstup. 

2.2 Standardní funkce 

V této části si přiblížíme základní ovládání aplikace, popis horní lišty.  

2.2.1 Horní lišta aplikace 

V prvním řádku vlevo je logo aplikace nebo vaší firmy. Kliknutím na logo se můžete přesunout na aplikaci, anebo 
na jinou stránku, která je definována ve vaší společnosti. 

Vpravo jsou zobrazeny volby pod následujícími ikonami: 

• Oznámení – kliknutím vás přesměruje na výpis oznámení v aplikaci. Zobrazuje se, pokud oznámení 
existují, a nebyly ještě přečteny. 

• Zprávy – kliknutím vás přesměruje na výpis zpráv v aplikaci. Zobrazuje se, pokud existují nepřečtené 
zprávy. 

• Uživatel – v nabídce naleznete informace o uživateli, příručky, jazykovou mutaci aplikace s možností 
změny, a odhlášení z aplikace. 

V druhém řádku je zobrazeno menu aplikace. U některých položek se vybírá z více možností, pokud to daná oblast 
umožnuje. 

2.2.2 Práce s tabulkami a stromy 

Níže je popsána práce s tabulkami. Velice podobná je práce s tabulkami ve stromovém zobrazení. 

Nástrojová lišta 

Tabulka může obsahovat v horní části nástrojovou lištu. V této liště se mohou zobrazit tyto volby: 
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Vybrat akci – vybraná akce se vztahuje na vybrané řádky v tabulce. V tlačítku se zobrazuje počet 
vybraných řádků. 

 
Vyčistit filtr – odstraní jakékoliv filtrování, které se vztahuje k tabulce. 

 
Uložené filtry – zobrazí uložené filtry u tabulky s možností přidání, editace a smazání filtrů. 

 
Obnovit vzhled – obnoví vzhled tabulky do implicitního zobrazení, tzn. všechny změny vzhledu (přidání 
sloupce, třídění, přesunutí sloupce apod.), které jste nad tabulkou provedli, budou zahozeny. 

 
Obnovit – obnoví data v tabulce. 

 
Export – přes tuto volbu lze exportovat data z tabulky do excelovského souboru. Na výběr můžete mít 
export všech záznamů a export vybraných záznamů v tabulce. 

 
Výběr sloupců – kliknutím se zobrazí okno s výběrem sloupců, které mohou být v tabulce zobrazeny. 

 
Sbalit vše – ve stromovém zobrazení sbalí všechny položky. 

 
Rozbalit vše – ve stromovém zobrazení rozbalí všechny položky. 

Místo těchto voleb se může zobrazit i jiné volby vztahující se k tabulce. Většinou se jedná o přidání záznamu do 
tabulky. 

Záhlaví tabulky 

V záhlaví tabulky jsou zobrazeny názvy sloupců. Kliknutím na záhlaví sloupce můžete tabulku podle tohoto sloupce 
seřadit. Podržením a přesunutím záhlaví sloupce můžete sloupec přesunout na jiné místo v tabulce. Pod záhlavím 
sloupce se nachází filtrovací pole, přes které vyfiltrujete hodnoty ve sloupci. 

Zápatí tabulky 

V zápatí tabulky je zobrazeno stránkování. V levé části máte možnost si zvolit, kolik řádků se bude v tabulce 
zobrazovat. V pravé části se vám zobrazuje, na které stránce se v tabulce nacházíte, a můžete si změnit stránku. 

Řazení 

Data v tabulkách můžete řadit podle zobrazených sloupců. Kliknutím na sloupec se data podle tohoto sloupce 
seřadí vzestupně. Opětovných kliknutím se seřadí sestupně. Můžete využít i vícenásobné seřazení. Vícenásobné 
řazení lze ovládat dvěma způsoby. 

• Ovládáním pouze přes myš – pro přidání řazení podle dalšího sloupce, klikněte na záhlaví sloupce pravým 
tlačítkem myši a vyberte typ řazení. Také zde máte možnost zrušit řazení podle vybraného sloupce. Pokud 
chcete začít řadit úplně od začátku, stačí kliknout na sloupec levým tlačítkem a tímto vyrušíte předchozí 
řazení. 

• Ovládáním s pomocí klávesnice – pro přidání dalšího sloupce přidržte klávesu SHIFT a klikněte na sloupec 
levým tlačítkem myši. Pro změnu směru řazení opět proveďte stejný úkon. Pokud budete chtít zrušit 
řazení nad sloupcem, klikněte na záhlaví s podrženou klávesou CTRL. 

Filtrování 

Data u tabulky lze filtrovat několika způsoby. Pokud chcete ukončit filtrování, klikněte na tlačítko vyčistit filtr. Toto 
tlačítko je aktivní, jen pokud je nastaveno filtrování. Mezi jednotlivé možnosti u tabulky, které mohou být 
k dispozici, patří: 

• Filtrování v nástrojové liště – v této liště se nachází vpravo textové pole, do kterého můžete zadat text, 
který chcete vyhledat. Prohledávají se hodnoty ve sloupcích, jestli obsahují zadaný text. 



2 Základní popis aplikace   

6 

• Filtrovací řádek – pod záhlavím sloupců tabulky se nachází filtrovací řádek. Pokud je to umožněno, lze nad 
daty ve sloupci filtrovat podle vybraného operátoru. Podle typu dat můžete vybírat s nabídky operátorů, 
který se nachází v pravé části. 

• Filtrování v záhlaví sloupce – v záhlaví sloupce může být zobrazena ikona, po jejímž vybrání 
se zobrazí okno s výběrem hodnot, které se ve sloupci nacházejí. Filtrovat můžete výběrem 
z těchto hodnot.  

Vytvořený filtr si můžete uložit, a pak máte možnost si kdykoliv nad tabulkou uložený filtr aktivovat. Uložené filtry 
najdete u tabulky v horní liště. Zobrazí se vám tabulka s uloženými filtry, kde můžete nový filtr uložit, editovat 
stávající či filtr smazat. Pokud aktivujete filtr, uložený filtr nad sloupci (filtrovací řádek a filtrování v záhlaví 
sloupce) bude aktivní jen u viditelných sloupců. Filtr z nástrojové lišty bude aktivní u všech sloupců. 

Slučování 

Je-li v nástrojové liště tabulky text „Přeneste hlavičku sloupce zde pro sloučení“, můžete přetáhnutím názvu 
sloupce do této oblasti tabulku seskupit podle hodnot v tomto sloupci. 

Detail řádku 

Je-li na začátku řádku šipka, můžete si řádek rozkliknout. Zobrazí se detail řádku, který 
může obsahovat doplňující informace nebo další funkčnost vázající se k řádku.  

Nepřečtené záznamy 

Nepřečtené záznamy u některých tabulek jsou barevně odlišeny od přečtených. 
Nepřečtené znamená, že jsou nové, nebo u záznamu došlo ke změně. 

2.2.3 Ostatní ovládání aplikace 

Procházení po záznamech 

V detailu požadavků (úkolů) se zobrazují tlačítka pro procházení po záznamech. Procházejí se 
vždy záznamy, které jsou zobrazeny ve výpisu požadavků (úkolů). Pokud je ve výpisu více 
stránek, musíte se ve výpisu přesunout na další stránku a v detailech poté procházíte po záznamech na dané 
stránce výpisu.  

Levý panel 

V aplikaci se v administraci, požadavcích, úkolech, projektech a mém účtu zobrazuje na levé straně panel. 
V tomto panelu je obsah, který se váže ke stránce, kde je zobrazen. Panel můžete skrývat či nechat 

zobrazený. Pro změnu stavu klikněte na tlačítko Skrýt / zobrazit panel. 

Tisk z aplikace 

Pro tisk sestav z aplikace ve správném zobrazení obrázků, šedých polí apod., doporučujeme v prohlížečích nastavit 
následující: 

• Google Chrome – Dialog Tisk > Další nastavení > zatrhněte „Grafika na pozadí“. 

• Firefox – Soubor > Vzhled stránky > záložka Formát a Možnosti > zatrhněte položku „Tisknout pozadí 
(barvy a obrázky)“. 

• Opera – Dialog Tisk > Více voleb > zatrhněte „Grafika pozadí“. 

• Internet Explorer – Soubor > Vzhled stránky > zatrhněte „Tisknout barvy a obrázky na pozadí“. 

• Edge – v tomto prohlížeči nelze nastavit tisknutí obrázků a barev. 
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2.2.4 HTML editor 

Je-li HTML editor povolen, zobrazuje se ve formulářích v aplikaci. Editor slouží pro zapsání formátovaného textu. 
Formátovat text můžete přes nabídku v záhlaví editoru. Pokud je v aplikaci povoleno, můžete nástroje pro tabulky 
a jiné volby upravovat přes kontextové menu (přístupné přes pravé tlačítko myši). Mezi další možnosti, které 
mohou být povoleny, patří: 

Odkazy 

Kliknutím na volbu „Vložit / upravit odkaz“ se zobrazí vyskakovací okno, kde zadejte URL odkazu. Můžete změnit 
text, jak bude URL viditelné pro uživatele, a titulek, který se zobrazí po najetí myši nad odkaz. Dále můžete vybrat, 
jestli se má odkaz otevřít v novém okně. 

Obrázky 

Kliknutím na volbu „Vložit / upravit obrázek“ se zobrazí vyskakovací okno, kde zadejte URL obrázku. Také můžete 
změnit velikost zobrazeného obrázku v textu. Obrázek ale bude vždy tak velký, jak je velká oblast, v které je 
zobrazen. 

Pokud chcete uložit obrázek přímo do textu, okopírujte obrázek a pomocí klávesové zkratky „CTRL + V“ jej vložte 
do editoru (tento postup nefunguje v IE). Můžete také uložený obrázek přetáhnout myší do editoru. 

Videa 

Kliknutím na volbu „Vložit / upravit média“ se zobrazí vyskakovací okno, kde zadejte URL videa. Video se pak 
zobrazuje v textu. Ve vyskakovacím okně můžete zadat velikost videa. 

Ostatní možnosti editoru 

Chcete-li vložit text, který má pevný formát, můžete využít volbu Vložit / Upravit ukázkový kód. Využití je pro 
vložení ukázek programovacích kódů. 

2.3 Vstupní stránka 

V aplikaci si můžete zvolit stránku po přihlášení [Můj účet > Nastavení uživatele]. Lze navolit konkrétní oblast jako 
například požadavky, úkoly apod., nebo vstupní stránku. Na vstupní stránce jsou zobrazeny prvky s tabulkami, 
např. požadavky – moje zadané. Tyto prvky můžete mít zobrazeny, můžete je přesunout, nebo můžete prvky skrýt 
(v tabulce vlevo nahoře tlačítko přesunout a skrýt). V horní nástrojové liště máte vlevo odkazy na zadání nových 
požadavků či úkolů. Vpravo, po kliknutí na výběr prvků, si můžete vybrat, které prvky budou zobrazeny. 

2.4 Aplikace pro mobilní přístroje 

Aplikace je uzpůsobená pro prohlížení na mobilních přístrojích. Všechny informace zobrazené pomocí počítače 
uvidíte i na menších displejích. Máte možnost provádět všechny operace.  
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3 Požadavky 

Požadavky slouží k zadávání a evidenci problémů, námětu či žádostí. Každý záznam prochází procesem, kde 
řešitelé v součinnosti s žadateli reagují na požadavky či jejich reklamace, ukládají řešení a komunikují. Některé 
požadavky mohou procházet procesem schvalování, kdy se čeká na schválení odpovědných osob. 

3.1 Přehled požadavků 

V přehledu požadavků jsou zobrazeny požadavky, které můžete vidět. V tabulce pod hlavičkami sloupců je řádek 
filtrování, kde lze specifikovat podmínky pro zobrazení dat. Pomocí levého panelu můžete přepínat mezi statusy 
požadavků. V panelu naleznete parametry pro další zpřesnění zobrazených dat. 

Pokud budete hledat přes panel hledání v nástrojové liště tabulky, budete vyhledávat ve všech sloupcích tabulky a 
vlastních položkách požadavků. Můžete také hledat v detailu požadavku a v uložených zprávách (komunikace, 
řešení, zprávy o schválení apod.), pokud budete mít zapnutou volby v levém panelu vyhledávat v detailu a 
vyhledávat v příspěvcích. Při větším počtu požadavků ale může docházet k větším časovým prodlevám, pokud 
budete mít tuto volbu zapnutou. 

V levém panelu jsou odkazy na nový požadavek, a pokud jsou v aplikaci vytvořené aktivní šablony, tak i odkaz na 
nový požadavek z těchto šablon. Níže jsou zobrazeny statusy požadavků. Po výběru statusu se vyfiltruje výpis 
požadavků podle vybraného statusu. Výběrem volby Požadavky se zobrazí všechny záznamy až na archivované 
požadavky. Pro jejich zobrazení se musí vybrat volba Archiv požadavků. 

V archivu jsou všechny požadavky, které již byly uzavřené, a byly ručně nebo automaticky do archivu přesunuty. 
Nad archivovanými požadavky již nelze provádět žádné akce a lze je jen vytisknout, smazat a editovat položky 
požadavku. 

Ve výpise požadavku se může zobrazit šipka pro zobrazení detailu záznamu. V tomto detailu se vám zobrazí vazby 
záznamu na požadavky a úkoly. 

3.2 Vytvoření požadavku 

Vytvoření nového požadavku lze provést několika způsoby. Základní je přidání nového požadavku. Z dalších 
možností je vytvoření požadavku ze šablony či vytvoření z přijatého emailu. 

Chcete-li zadat požadavek pomocí šablony, dostane se na výpis šablon přes horní menu nebo v levém sloupci 
přehledu požadavků. Můžete si zobrazit tři typy zobrazení výpisu šablon. Ve výpisu šablon jsou šablony rozděleny 
podle kategorií. Po výběru šablony se vám zobrazí formulář. Po jeho vyplnění se založí nový požadavek. 

 

Pokud je v aplikaci nastaveno, zobrazí se vám po kliknutí na nový požadavek tzv. rozcestník. Je to funkce, která vás 
navádí, abyste se nejprve podívali do znalostní báze a zjistili, jestli již někdo stejný či podobný problém neřešil 
před vámi. Jde vlastně o dotaz, jestli chcete nahlédnout do znalostní báze nebo chcete opravdu vložit nový 
požadavek. 

Po kliknutí na ikonu vytvoření nového požadavku se vám zobrazí formulář, který vyplníte a uložíte. Pokud se vám 
zobrazí tlačítko uložit a řešit, po kliknutí na toto tlačítko se požadavek uloží a aplikace vás přesměruje přímo na 
formulář pro zadání řešení. 

Formulář může zobrazit různá pole, která jsou v aplikaci nadefinována. Některá pole, která se mohou zobrazit, 
jsou níže popsána. 
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• Kategorie – rozděluje požadavky do oblastí, podle kterých je možné požadavky lépe rozlišit, organizovat a 
řešit. 

• Priorita – důležitost požadavku.  

• Žadatel – je-li zobrazeno, můžete zadat požadavek za jiného uživatele. 

• Řešitel – zde můžete vybrat, kdo bude požadavek řešit. 

• Vyřešit do – stanoví datum a čas, do kterého musí být požadavek vyřešen. Pokud není vyplněno, nastavuje 
se podle priority nastavené na kategorii, do které spadá. 

• Veřejný – zajišťuje, zdali požadavek uvidí všichni uživatelé (ve všech organizačních jednotkách) nebo 
pouze uživatelé podle nastavené viditelnosti. 

• Příjemci info emailů – k požadavku můžete doplnit emaily uživatelů, kteří budou informování o každé 
změně požadavku. 

• Počítač – máte možnost u zadání požadavku vybrat počítač, kterého se daný požadavek týká. Vybrat lze 
jen ty, u kterých jste jako odpovědná osoba. V detailu požadavku jsou poté zobrazeny údaje o počítači. 

• Počítače, Příslušenství, Síťové prvky, Majetek – máte možnost vybrat jednotlivé prvky, a ty jsou poté 
zobrazeny v detailu požadavku. 

3.3 Detail požadavku 

V detailu požadavku jsou zobrazeny všechny informace tykající se požadavku. Také zde můžete provést všechny 
operace, které lze nad požadavkem provést. V horní části je nástrojová lišta s volbami operací a pod ním je 
rozcestník na jednotlivé oblasti informací. Níže je zobrazená oblast s informacemi. 

3.3.1 Oblasti požadavku 

 

Informace o požadavku jsou rozděleny do několika oblastí. Pokud máte společnou databázi s aplikací Správce IT, 
zobrazí se vám oblast Správce IT. 

Detail požadavku 

V levé části se zobrazují detailní informace o požadavku, přílohy, čas a náklady na řešení. V pravé části je zobrazen 
výpis průběhu práce s požadavkem. Výpis obsahuje informace ze schvalovacího procesu, procesu řešení a z 
komunikace u požadavku. U jednotlivých položek, jestli je to možné, se nabízejí možnosti dalších akcí. 

Vazby 

V oblasti jsou zobrazeny všechny vazby požadavku na jiné požadavky a úkoly. U jednotlivých záznamů jsou 
zobrazeny základní informace a vazba, kterou mají k požadavku. V menu jednotlivých přehledů se nachází odkaz 
na přidání nových vazeb. 

Na výběr jsou tři druhy vazeb: 

• Blokuje požadavek – záznam z tabulky blokuje požadavek, tzn. požadavek nelze vyřešit, dokud záznam 
nebude taky vyřešený (uzavřený). 

• Závislý na požadavku – záznam z tabulky je závislý na požadavku, tzn. záznam nelze vyřešit, dokud 
požadavek nebude vyřešený (uzavřený). 

• Spojený s požadavkem – má informativní hodnotu, kdy je záznam spojený s požadavkem. 

Správce IT 

Zobrazují se údaje k položkám ze Správce IT, které jsou přidruženy k požadavku. K požadavku lze vybrat počítač, u 
kterého je žadatel odpovědná osoba. Dále lze vybrat jakýkoliv počítač, příslušenství, síťový prvek či majetek. 
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Historie 

V této sekci se kromě detailu zobrazuje historie požadavku. V ní je zaznamenána jakákoliv změna, která se u 
požadavku udála. 

Informace o požadavku 

V této sekci se zobrazuje informace o použité šabloně požadavku, pracovním postupu a schvalovacím pravidle. 
Dále jsou zde zobrazeny počty statusů, v kterých se požadavek nacházel. A čas u požadavku rozdělen podle 
jednotlivých statusů. 

3.3.2 Nástrojová lišta 

V detailu požadavku se mohou v nástrojové liště objevit volby, které lze nad požadavkem provést a ke kterým 
musíte mít oprávnění. V levé části je možnost skrytí / zobrazení panelu, tisku a volba zpět na výpis požadavků. 
Níže jsou uvedeny volby, které se mohou v listě objevit. 

• Smazat – zobrazí se potvrzení o smazání a po potvrzení se požadavek vymaže. 

• Změnit – zobrazí se formulář pro editaci požadavku. Všechny změny se zaznamenávají do historie. 

• Vyžádat schválení – zobrazí se okno s možností zadat důvod pro schvalování a typem schvalování. Mezi 
typ schvalování patří vybraní schvalující, možnost si vybrat schvalovací akce nebo vybrat z již existujících 
uložených schvalovacích pravidel. Po uložení se nad požadavkem spustí schvalovací proces. 

• Schválit – zobrazí se okno s formulářem pro schválení požadavku. U schválení můžete zapsat své 
stanovisko. 

• Zamítnout – zobrazí se okno s formulářem pro zamítnutí požadavku. U zamítnutí se musí vždy udat důvod. 
Po zamítnutí se požadavek už neřeší a uzavře se buď žadatelem, nebo se uzavře automaticky. 

• Zrušit schvalování – zobrazí se okno s formulářem pro zrušení schvalování požadavku. U zrušení musíte 
zapsat svůj důvod pro zrušení. 

• Převzít – výběrem této volby se stanete řešitelem požadavku.  

• Přiřadit – zobrazí se okno s výběrem řešitelů podle kategorie. Je-li v aplikaci povoleno, zobrazí se dva 
seznamy řešitelů, a to všichni řešitelé a řešitelé podle kategorie. Pomocí horní nabídky lze mezi těmito 
seznamy přepínat. 

• Spustit řešení – výběrem této volby se spustí proces řešení požadavku. Spustit řešení by se mělo vždy, kdy 
se řešitel začne požadavkem zabývat. Pokud je to v aplikaci nastaveno, může se řešení spustit 
automaticky, když řešitel si detail požadavku zobrazí. 

• Zastavit proces řešení – zobrazí se okno, kde se musí vyplnit důvod zastavení procesu. Řešiteli poté nejsou 
doručovány upozorňovací emaily o termínu pro vyřešení.  

• Vložit řešení – zobrazí se okno s formulářem pro zadání řešení požadavku. Můžete určit, jestli se jedná o 
konečné řešení, a tímto proces řešení ukončit. 

• Změnit termín vyřešení – volbou můžete změnit, do kdy se má požadavek vyřešit. Po výběru se zobrazí 
okno s formulářem, kde se musí zadat důvod této změny a datum nového termínu. 

• Řešení ze znalostní báze – výběrem této volby se aplikace přesměruje do znalostní báze. Zde po nalezení 
řešení vyberte v detailu záznamu v nástrojové liště volbu přiložit k řešení požadavku. Řešení záznamu 
znalostní báze se vyplní do formuláře pro řešení požadavku do pole řešení. 

• Reklamovat – volbou se zobrazí okno s formulářem pro zadání důvodu reklamace. Tímto se spustí nový 
proces řešení a čeká se na reakci řešitele. 

• Uzavřít – volbou se zobrazí potvrzení o uzavření. Poté už požadavek nepůjde reklamovat a žadatel bere na 
vědomí řešení. Pokud žadatel do doby nastavené v aplikaci požadavek neuzavře, aplikace ho uzavře 
automaticky. 

• Přidat komunikaci – volbou se zobrazí okno s formulářem pro zadání příspěvku do komunikace. 
Komunikace slouží pro dodatečné zjišťování informací mezi žadatelem a řešitelem. Řešitel může do 
příspěvku zadat, jestli se má příspěvek zobrazit jen pro řešitele požadavku a tímto ho žadatel neuvidí. 
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• Sledující uživatelé – volbou se zobrazí uživatelé, kteří sledují požadavek. Těmto uživatelům se zasílají 
zprávy o změně stavu požadavku. Mezi sledujícími uživateli není žadatel, řešitel, ani schvalující. Těm se 
zasílají zprávy automaticky. 

• Další operace 
o Restartovat procesy – Volbou můžete restartovat procesy u požadavku. Pokud se nalezne jiný 

pracovní postup či jiné schvalovací pravidlo, tak se u požadavku restartují procesy. Pokud se 
nalezne schvalovací pravidlo a požadavek je ve stavu k řešení, proces řešení se ukončí a spustí se 
schvalovací proces. 

o Vložit do znalostní báze – volbou se zobrazí formulář pro přidání záznamu do znalostní báze. U 
formuláře se zobrazí detail požadavku. Uložením do znalostní báze se uchovávají řešení 
problémů, aby si je mohli uživatelé kdykoli vyhledat a tím nezakládali opakující se požadavky 
stejného zadání. 

o Archivovat – Volbou se přesune požadavek do archivu. Poté je k dispozici jen přes volbu Archiv 
požadavků v levém panelu. 

• Vazby – volbou zobrazíte nabídku s možnosti přidání vazeb na požadavky nebo úkoly. Přidat můžete 
existující, anebo vytvořit nové. Máte možnost vytvořit úkoly z předdefinovaných úkolů s vazbou na 
požadavek. 

 

3.4 Procesy požadavku 

U každého požadavku probíhá proces řešení. U některých požadavků je nutné je schválit odpovědnými uživateli a 
tady vstupuje do požadavku proces schvalování. Proces schvalování předchází procesu řešení, ale můžete si 
vyžádat i v průběhu řešení schválení od některé odpovědné osoby. 

Schvalovací proces 

Proces se u požadavku spouští na základě splnění kritérii u pravidel schvalování. Je-li nalezeno pravidlo, u kterého 
jsou splněna všechna kritéria, prochází schvalovací proces jednotlivými akcemi u pravidla definovaných.  

Požadavek je v tomto procesu ve statusu ke schválení. Schvalující jsou informování a mají možnost požadavek 
schválit či zamítnout. Pokud některý ze schvalujících požadavek zamítne, proces se ukončí, další akce se 
nespouštějí, a požadavek je označen statusem zamítnutý. Jestli všichni schvalující požadavek schválí, schvalovací 
proces načte další akci, jestli existuje. Pokud schválí všichni schvalující ve všech akcích, je požadavek schválen a 
označí se statusem schválený. 

Je-li požadavek schválen a je mu přiřazen řešitel (ať přímo při vytváření požadavku, nebo automatickým 
přiřazením, pokud je to u kategorie povoleno), označí se poté statusem přiřazený. 

Uživatelé s právem pro zrušení schvalování mohou ukončit schvalovací proces a musí připsat důvod tohoto 
zrušení. 

Proces řešení 

Proces se spouští přiřazením požadavku řešiteli. Přiřazení může probíhat automaticky podle nastavení kategorie u 
požadavku, přiřazením řešiteli, anebo si řešitel požadavek převezme. Až řešitel se začne požadavku věnovat, 
volbou spustit řešení se začne počítat čas, který nad požadavkem strávil. Řešitel může vkládat částečná řešení a 
komunikovat s žadatelem. Pokud se bude jednat o vyřešení, označí řešitel ve formuláři parametr konečné řešení. 

Při tomto procesu lze u částečných řešení přiřadit jiného řešitele, který bude pokračovat v tomto procesu. Nový 
řešitel opět spustí řešení a opět může zadat částečné anebo už konečné řešení. 

TIP: V detailu požadavku v souhrnu u jednotlivých změn se mohou zobrazovat také volby, které jsou popsány 
výše. Zobrazí se vždy volba, která je možná, a je v souvislosti se záznamem v souhrnu. 
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Žadatel bude o částečných a konečném řešení informován. Pokud nedojde k vyřešení jeho problému, může po 
konečném řešení požadavek reklamovat. O reklamaci je poslední přiřazený řešitel informován a spouští se opět 
proces řešení. 

K ukončení procesu slouží uzavření požadavku. Tímto dává žadatel najevo, že řešení bere na vědomí. Pokud se 
žadatel nevyjádří do času, které je v aplikaci nastaveno, aplikace požadavek uzavře automaticky. 

3.5 Nastavení oznámení 

Oznámení 

Oznámení se nastavuje pro určité akce požadavků. Uživatelé sami si mohou oznámení změnit v nastavení 
uživatele ve svém účtu. 

Upozornit uživatele je možné následujícími způsoby: 

• Zaslání zpráv v rámci aplikace – zprávy se ukládají v účtu uživatele. 

• Upozornění emailem – nadefinuje se nastavení pro odesílání pošty emailem. 

• Odesílání SMS na mobil – uživatel musí mít zřízený u svého operátora tzv. mobilní email, na který mu 
budou odcházet upozornění z aplikace. Operátor poté vám zašle SMS. 

• Incidenty – odesílání je stejné jako odesílání SMS na mobil. Incidenty se odesílají jen při novém 
požadavku, pokud je předán ke schválení anebo byl přiřazen řešiteli. 

Sledující uživatelé 

Uživatelům uvedeným ve volbě sledující uživatelé se zasílají oznámení o změnách stavu požadavku. Mezi sledující 
uživatele nepatří žadatel, řešitel a schvalující. Sledující uživatele lze přidávat a mazat. Pokud uživatel provede nad 
požadavkem nějakou akci, tak se do sledujících uživatelů automaticky přidá, aby byl informován o dalším postupu. 
Dojde-li ke změně řešitele, předchozí řešitel se přidá do seznamu sledujících uživatelů. 

Upozorňování řešitelů a schvalujících 

Upozornění se generuje pro řešitele a schvalující. U řešitele se informuje o blížícím termínu, o ukončení termínu a 
o nevyřešeném požadavku po termínu. U schvalujících se informuje v pravidelných intervalech, které je nastaveno 
ve schvalovacím pravidle. Všechny upozornění se zasílají pomocí emailu. 
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4 Úkoly 

Princip práce s úkoly je téměř totožný jako práce s požadavky. Výjimka je proces schvalování, který v úkolech není. 
Je důležité si uvědomit rozdíly mezi požadavky a úkoly. Požadavek může vznést kterýkoli zaměstnanec 
společnosti, kdežto úkoly by měli zadávat nadřízení podřízeným. Úkoly lze zadávat každému uživateli aplikace 
HelpDesk. Řešit úkol pak může každý uživatel, který je uveden u úkolu jako řešitel. Pokud jste zadavatelem úkolu, 
můžete měnit a mazat své úkoly. 

Úkoly mohou obsahovat vazby na jiné úkoly nebo požadavky. Úkoly nebo požadavky mohou pak daný úkol 
blokovat, tzn. že, dokud nejsou vyřešené, nelze úkol vyřešit. Mohou být na úkolu závislé, tzn. že, dokud úkol není 
vyřešen, nelze úkoly a požadavky vyřešit. A pak mohou mít informativní vazbu, pokud se chcete na úkoly či 
požadavky odkázat. 

4.1 Levý panel 

V levém panelu máte možnost se přepínat mezi projekty, úkoly, cyklickými a předdefinovanými úkoly. Máte 
zobrazeno vždy to, k čemu máte oprávnění. Pro projekty a úkoly je zobrazen výpis stavu jednotlivých projektů a 
úkolů. Máte možnost si přímo výběrem stavu vyfiltrovat položky ve výpisu. U každého stavu je číslem vyjádřen 
počet položek, které daný stav mají nastaven. 

4.2 Projekty 

Před zadáváním prvních úkolů doporučujeme nastavit projekty. Jedná se o seskupení úkolů do předem definované 
skupiny, která řeší určitý problém (hlavní cíl). Výhodou tohoto seskupení není pouze přehlednost a možnost 
seřadit úkoly podle projektů, ale také lze sledovat statistiku projektu, která může být přínosem pro sledování 
řešení a následné vyhodnocení pracovního nasazení. Popřípadě kvality zpracování jednotlivých úkolů. Statistika 
projektu je rozdělena do několika částí. 

Ve výpisu projektů jsou zobrazeny údaje o projektu a procento plnění jemu přiřazených úkolů. Každý záznam 
projektu můžete rozkliknout a v jeho detailu máte výpis úkolů, cyklických úkolů a předdefinovaných úkolů 
projektu. Můžete zde také přidávat nové úkoly apod. patřící projektu. 

Statistika se dělí na část, kde se uvádí procento splnění projektu, uběhlá doba od založení, cena a náklady 
projektu, čas a skutečný čas řešení. V další části je výpis počtu úkolů podle jejich stavů. Zobrazeno je to také 
pomocí grafu. 

Projekt má status, který může nabývat tří hodnot: 

• Otevřené – tyto projekty můžete zadávat k novým úkolům a v editaci úkolů. 

• Uzavřené – tyto projekty jsou už uzavřeny a nelze je zadávat k novým či editovaným úkolům. 

• Archiv – slouží pro archivaci už ukončených projektů. 

V detailu projektu je možné přímo nahlédnout do úkolů spadajících pod vybraný projekt a dále pracovat pouze s 
těmito úkoly. Zobrazují se zde i cyklické a předdefinované úkoly. Oblast projektů může vidět pouze vybraná 
skupina uživatelů podle oprávnění a osoba, která projekt vytvořila nebo je uvedena jako žadatel v projektu. 

Mazání projektu 

Při mazání projektu můžete rozhodnout, co se má stát s vazbami na úkoly, cyklické a předdefinované úkoly, 
šablony úkolů přiřazené k projektu. 

• Smazat všechny přiřazené úkoly… – úkoly, cyklické a předdefinované úkoly, vazby na šablony přiřazené k 
projektu budou taky vymazány. 

• Zrušit vazbu na projekt – úkoly, cyklické a předdefinované úkoly, vazby na šablony zůstanou zachovány, 
ale nebudou přiřazeny žádnému projektu. 
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• Přiřadit jinému projektu – vyberete projekt, ke kterému budou přiřazeny úkoly, cyklické a předdefinované 
úkoly, vazby na šablony z projektu, který se bude mazat. 

4.3 Úkoly 

4.3.1 Přehled úkolů 

V tabulce se u každého úkolu zobrazují ikony, pomocí kterých se úkol spravuje. Umožňují provést funkce jako 
mazání, změnu úkolu a tisk. Kliknutím na předmět úkolu se zobrazí detail. V nástrojové liště tabulky je tlačítko 
Nový úkol, pomocí kterého se vkládají úkoly. A pokud jsou v aplikaci vytvořené aktivní šablony, tak i odkaz na nový 
úkol z těchto šablon. 

V levém panelu jsou zobrazeny statusy úkolů. Po výběru statusu se vyfiltruje výpis úkolů podle vybraného statusu. 
Výběrem volby Úkoly se zobrazí všechny záznamy až na archivované úkoly. Pro jejich zobrazení se musí vybrat 
volba Archivované úkoly. V panelu naleznete parametry pro další zpřesnění zobrazených dat. 

V archivu jsou všechny úkoly, které již byly uzavřené, a byly ručně nebo automaticky do archivu přesunuty. Nad 
archivovanými úkoly již nelze provádět žádné akce a lze je jen vytisknout či smazat. 

Pokud budete hledat přes panel hledání v nástrojové liště tabulky, budete vyhledávat ve všech sloupcích tabulky a 
vlastních položkách úkolů. Můžete také hledat v detailu úkolu a v uložených zprávách (komunikace, řešení apod.), 
pokud budete mít zapnutou volby v levém panelu vyhledávat v detailu a vyhledávat v příspěvcích. Při větším počtu 
úkolů ale může docházet k větším časovým prodlevám, pokud budete mít tuto volbu zapnutou. 

4.3.2 Vytvoření úkolu 

Vytvoření nového úkolu lze provést několika způsoby. Základní je přidání nového úkolu, další možnost je vytvoření 
úkolu ze šablony. 

Chcete-li zadat úkol pomocí šablony, dostane se na výpis šablon přes horní menu nebo z tabulky úkolů. Můžete si 
zobrazit tři typy zobrazení výpisu šablon. Ve výpisu šablon jsou šablony rozděleny podle kategorií. Po výběru 
šablony se vám zobrazí formulář. Po jeho vyplnění se založí nový úkol. 

Formulář může zobrazit různá pole, která jsou v aplikaci nadefinována. Některá pole, která se mohou zobrazit, 
jsou níže popsána. 

• Projekt – máte možnost vybrat projekt, pod který bude úkol spadat. 

• Kategorie – rozděluje úkoly do určitých oblastí, podle kterých je možné úkoly lépe rozlišit a organizovat.  

• Řešitel – zde vyberete řešitele úkolu. Úkol může zadat každý uživatel. 

• Vyřešit do – stanoví datum a čas, do kterého musí být úkol vyřešen. Pokud není vyplněno, nastavuje se 
podle priority nastavené na kategorii, do které spadá. 

4.3.3 Detail úkolu 

V detailu úkolu jsou zobrazeny všechny informace týkající se úkolu a také se zde provádějí všechny akce. V horní 
části je nástrojová lišta s volbami operací a pod ním je rozcestník na jednotlivé oblasti informací. Níže je zobrazená 
oblast s informacemi. 

 

Detail úkolu 

V levé části se zobrazují detailní informace o úkolu, přílohy, čas a náklady na řešení. V prvé části je zobrazen výpis 
průběhu práce s úkolem. Výpis obsahuje informace z procesu řešení a z komunikace u úkolu. U jednotlivých 
položek, jestli je to možné, se nabízejí možnosti dalších akcí. 
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Vazby 

V oblasti jsou zobrazeny všechny vazby úkolu na jiné požadavky a úkoly. U jednotlivých záznamů jsou zobrazeny 
základní informace a vazba, kterou mají k úkolu. V nástrojové liště jednotlivých přehledů se nachází volba na 
přidání nových vazeb. 

Na výběr jsou tři druhy vazeb: 

• Blokuje úkol – záznam z tabulky blokuje úkol, tzn. úkol nelze vyřešit, dokud záznam nebude taky vyřešený 
(uzavřený). 

• Závislý na úkolu – záznam z tabulky je závislý na úkolu, tzn. záznam nelze vyřešit, dokud úkol nebude 
vyřešený (uzavřený). 

• Spojený s úkolem – má informativní hodnotu, kdy je záznam spojený s úkolem. 

Historie 

Každý úkol má historii, ta je automaticky zaznamenávána a každý uživatel do ní může nahlédnout. Slouží jako 
informační pomůcka o změnách úkolu. 

Nástrojová lišta 

V detailu úkolu se mohou v nástrojové liště objevit volby, které lze nad úkolem provést a ke kterým musíte mít 
oprávnění. Pokud jste zadavatelem úkolu, můžete měnit a mazat své úkoly. V levé části je možnost skrytí / 
zobrazení panelu, tisku a volba zpět na výpis úkolů. Níže jsou uvedeny volby, které se mohou v listě objevit.  

• Smazat – zobrazí se potvrzení o smazání a po potvrzení se úkol vymaže. 

• Změnit – zobrazí se formulář pro editaci úkolu. 

• Převzít – výběrem této volby se stanete řešitelem úkolu.  

• Přiřadit – zobrazí se okno s výběrem řešitelů podle kategorie. Je-li v aplikaci povoleno, zobrazí se dva 
seznamy řešitelů a to všichni řešitelé a řešitelé podle kategorie. Pomocí horní nabídky lze mezi těmito 
seznamy přepínat. 

• Spustit řešení – výběrem této volby se spustí proces řešení úkolu. Spustit řešení by se mělo vždy, kdy se 
řešitel začne úkolem zabývat. Pokud je to v aplikaci nastaveno, může se řešení spustit automaticky, když 
řešitel si detail úkolu zobrazí. 

• Vložit řešení – zobrazí se okno s formulářem pro zadání řešení úkolu. Můžete určit, jestli se jedná o 
konečné řešení, a tímto proces řešení ukončit. 

• Reklamovat – volbou se zobrazí okno s formulářem pro zadání důvodu reklamace. Tímto se spustí nový 
proces řešení a čeká se na reakci řešitele. 

• Uzavřít – volbou se zobrazí potvrzení o uzavření. Poté už úkol nepůjde reklamovat a žadatel bere na 
vědomí řešení. Pokud žadatel do doby nastavené v aplikaci požadavek neuzavře, aplikace ho uzavře 
automaticky. 

• Přidat komunikaci – volbou se zobrazí okno s formulářem pro zadání příspěvku do komunikace. 
Komunikace slouží pro dodatečné zjišťování informací mezi zadavatelem a řešitelem. Řešitel může do 
příspěvku zadat, jestli se má příspěvek zobrazit jen pro řešitele úkolu a tímto ho zadavatel neuvidí. 

• Další operace 
o Archivovat – Volbou se přesune úkol do archivu. Poté je k dispozici jen přes volbu Archivované 

úkoly v levém panelu. 

• Vazby – volbou zobrazíte nabídku s možnosti přidání vazeb na požadavky nebo úkoly. Přidat můžete 
existující, anebo vytvořit nové. 

 

TIP: V detailu úkolu v souhrnu u jednotlivých změn se mohou zobrazovat také volby, které jsou popsány výše. 
Zobrazí se vždy volba, která je možná, a je v souvislosti se záznamem v souhrnu. 



4 Úkoly   

16 

4.3.4 Proces řešení 

Proces se spouští přiřazením úkolu řešiteli. Přiřazení může probíhat přiřazením řešiteli, anebo si řešitel úkol 
převezme. Až řešitel se začne úkolu věnovat, volbou spustit řešení se začne počítat čas, který nad úkolem strávil. 
Řešitel může vkládat částečná řešení a komunikovat se zadavatelem. Pokud se bude jednat o vyřešení, označí 
řešitel ve formuláři parametr konečné řešení. 

Při tomto procesu lze u částečných řešení přiřadit jiného řešitele, který bude pokračovat v tomto procesu. Nový 
řešitel opět spustí řešení a opět může zadat částečné anebo už konečné řešení. 

Zadavatel bude o částečných a konečném řešení informován. Pokud nedojde k vyřešení jeho úkolu, může po 
konečném řešení úkol reklamovat. O reklamaci je poslední přiřazený řešitel informován a spouští se opět proces 
řešení. 

K ukončení procesu slouží uzavření úkolu. Tímto dává zadavatel najevo, že řešení bere na vědomí. Pokud se 
zadavatel nevyjádří do času, které je v aplikaci nastaveno, aplikace úkol uzavře automaticky. 

4.3.5 Nastavení oznámení 

Oznámení 

Oznámení se nastavuje pro určité akce úkolů. Uživatelé sami si mohou oznámení změnit v nastavení uživatele ve 
svém účtu. 

Upozornit uživatele je možné následujícími způsoby: 

• Zaslání zpráv v rámci aplikace – zprávy se ukládají v účtu uživatele. 

• Upozornění emailem – nadefinuje se nastavení pro odesílání pošty emailem. 

• Odesílání SMS na mobil – uživatel musí mít zřízený u svého operátora tzv. mobilní email, na který mu 
budou odcházet upozornění z aplikace. Operátor poté vám zašle SMS. 

Upozorňování řešitelů 

Upozornění se generuje pro řešitele. Informuje se o blížícím termínu, o ukončení termínu a o nevyřešeném úkolu 
po termínu. Všechny upozornění se zasílají pomocí emailu. 

4.4 Cyklické úkoly 

Je-li třeba zadávat úkoly, které se pravidelně opakují, lze využít cyklických úkolů. Cyklický úkol se skládá z položek 
šablony úkolu, nastavení pro proces řešení a nastavení frekvence. Pro cyklický úkol se používá základní šablona 
úkolu (Default). Podle zadané frekvence se v době platnosti vytvářejí automaticky úkoly. 

4.5 Předdefinované úkoly 

V této sekci lze vytvořit předdefinované úkoly, které se nabízejí v požadavcích. V detailu požadavku v menu Vazby 
je volba Přidat nový úkol z předdefinovaných (s vazbou). Přes tlačítko Přidat můžete vybrat úkoly 
z předdefinovaných úkolů. Vybrané úkoly můžete před uložením upravit. Po uložení se vytvoří úkoly a nastaví se 
jim vazba k požadavku. 
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5 Znalostní báze 

V této oblasti naleznete seznam návodů, znalostí a informací. Pokud máte nějaký problém a chcete zadat 
požadavek, je žádoucí vždy zkusit najít řešení ve znalostní bázi. V seznamu můžete hledat pomocí pole pro hledání 
a výběru kategorií v levém panelu. Jestli nenaleznete požadovanou informaci, můžete kliknout na vytvoření 
nového požadavku přes tlačítko požadavky nad výpisem záznamů. 

Detail záznamu 

V horní části detailu naleznete nástrojovou lištu, přes kterou můžete editovat a odstranit záznam, pokud k tomu 
máte oprávnění. Také zde naleznete tlačítko pro přidání diskuze k záznamu, možnost tisku a tlačítko pro zadání 
nového požadavku. 

Pod touto lištou jsou uvedeny informace záznamu. Jedná se o detail problému a jeho řešení. Součástí záznamu 
mohou být uložené přílohy a následná diskuze. Pokud máte oprávnění, můžete přikládat své příspěvky do diskuze. 
Každý záznam můžete ohodnotit a tím pomoct druhým k nalezení správného řešení. 

Vytvoření a editace záznamu 

Pokud máte oprávnění k editaci záznamu, zobrazí se vám formulář pro zadání jednotlivých údajů. Každý záznam je 
přiřazen k nějaké kategorii, pomocí které určujete zařazení záznamu. Na výběr je status veřejný nebo neveřejný. 
Tímto můžete určit, jestli bude záznam zobrazen všem, anebo označený jako neveřejný jen oprávněným 
uživatelům, kteří musí mít přiřazenou kategorii. 

Nový záznam lze zadat přímo, anebo vygenerovat z vyřešeného požadavku. V detailu požadavku se zobrazí 
v nástrojové liště volba vložit do znalostní báze. Po jejím výběru se do formuláře záznamu vyplní údaje 
z požadavku. Ve formuláři je volba přílohy z požadavku, po jejímž zatržení se při uložení přiloží všechny přílohy 
k záznamu. Na stránce s formulářem je zobrazen detail požadavku s jeho průběhem. 
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6 Sestavy 

Sestavy slouží uživatelům aplikace k přehlednému zobrazení informací o požadavcích a úkolech. V sestavách lze 
upravovat zobrazené sloupce, filtrovat a seskupovat podle vybraných sloupců. Výslednou sestavu lze uložit do 
souboru, uložit pro pozdější použití či odeslat na email. U většiny sestav lze nastavit automatické zasílání. Zasílání 
zpracovaných sestav pak probíhá podle výběru denně, týdně či měsíčně za předchozí období. Například při 
měsíční frekvenci se zasílají sestavy s daty za minulý měsíc. 

6.1 Uložené sestavy 

Všechny sestavy, které si uložíte pro pozdější použití či automatické odesílání, budou zobrazeny v uložených 
sestavách. V uložených sestavách se zobrazují jen vaše sestavy. V přehledu uložených sestav vidíte, o jakou 
sestavu se jedná, jestli se automaticky zasílá na email, komu se zasílá a v jakých frekvencích. U uložené sestavy 
můžete změnit nastavení pro odesílání, můžete celou sestavu zkopírovat a vytvořit tím novou, a odeslat na email. 
Kliknutím na název sestavy se sestava zobrazí, můžete ji upravit a opět uložit s novým nastavením. Také ji můžete 
uložit jako novou. 

6.2 Sestavy – uživatelé 

Řešitelé požadavků 

V této sestavě se zobrazují aktivní řešitelé pro požadavky s kontaktními údaji a pod jakou org. jednotku spadají. 

Statusy požadavků 

V sestavě jsou zobrazení uživatelé, kteří za dané období prováděli činnosti v požadavcích. S jejich kontaktními 
udají se zobrazují počty statusů, tzn. počet změn stavu požadavků. 

6.3 Sestavy – požadavky 

Výpis požadavků 

Ve výpisu požadavků se zobrazují všechna základní pole požadavků kromě detailu požadavku. Výběrem šablony se 
pak zobrazují jen ta základní a vlastní pole, které jsou definována v šabloně. Ve sloupci ID je odkaz na příslušný 
požadavek. 

Produktivita řešitelů požadavků 

V sestavě jsou zobrazeny počty řešení v termínu a po termínu, počty nevyřešených požadavků ve vybraném 
časovém období, a počty reklamací. Procentuální vyjádření řešení v termínu, po termínu a nevyřešených 
požadavků, je ze součtu počtů řešení v termínu, po termínu a nevyřešených požadavků. Procentuální vyjádření 
reklamací je k součtu řešení v termínu a po termínu. 

Řešitelé požadavků podle období 

V sestavě se vybírá časové období a typ zobrazených dat. Data jsou zobrazena za řešitele, kteří řešení požadavků 
vložili. U typů si můžete vybrat z počtu uložených řešení, času řešení, skutečného času řešení a nákladů uložených 
řešení ve vybraném období. Skutečný čas řešení a náklady zapisují řešitelé k jednotlivým řešením. 

Statistika řešení požadavků 

V sestavě se vybírá, za jakou oblast bude statistika zobrazena. Na výběr je za řešitele, kategorie a typ. U kategorií a 
typů lze zobrazit i řešitele. V sestavě jsou zobrazeny počty řešení v termínu a po termínu, čas řešení a skutečný čas 
řešení, celkový počet řešení a reklamací za vybrané období. Skutečný čas řešení zapisují řešitelé k jednotlivým 
řešením. Procentuální vyjádření počtů a časů řešení je vždy k součtu počtů řešení v termínu a po termínu. 
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Výkaz práce řešitelů požadavků 

Ve výpisu záznamů řešení požadavků se zobrazuje řešitel a všechna základní pole řešení kromě řešení a důvodu 
vypršení termínu. Výběrem šablony se pak zobrazují jen ta základní a vlastní pole, které jsou definována v 
šabloně. Ve sloupci ID je odkaz na příslušné řešené u požadavku, které je barevně označeno. Další sloupce 
zobrazují základní pole požadavků kromě detailu. 

Řešitelé požadavků dle oblastí 

V sestavě se vybírá časové období, oblast a typ zobrazených dat. Data jsou zobrazena za řešitele, kteří řešení 
požadavků vložili. Z oblastí je na výběr kategorie, priority a typy požadavků. U typů zobrazených dat si můžete 
vybrat z počtu uložených řešení, času řešení, skutečného času řešení a nákladů uložených řešení ve vybraném 
období. Skutečný čas řešení a náklady zapisují řešitelé k jednotlivým řešením. 

6.4 Sestavy – úkoly 

Výpis úkolů 

Ve výpisu úkolů se zobrazují všechna základní pole úkolů kromě detailu úkolu. Výběrem šablony se pak zobrazují 
jen ta základní a vlastní pole, které jsou definována v šabloně. Ve sloupci ID je odkaz na příslušný úkol. 

Produktivita řešitelů úkolů 

V sestavě jsou zobrazeny počty řešení v termínu a po termínu, počty nevyřešených úkolů ve vybraném časovém 
období, a počty reklamací. Procentuální vyjádření řešení v termínu, po termínu a nevyřešených úkolů, je ze součtu 
počtů řešení v termínu, po termínu a nevyřešených úkolů. Procentuální vyjádření reklamací je k součtu řešení v 
termínu a po termínu. 

Řešitelé úkolů podle období 

V sestavě se vybírá časové období a typ zobrazených dat. Data jsou zobrazena za řešitele, kteří řešení úkolů vložili. 
U typů si můžete vybrat z počtu uložených řešení, času řešení, skutečného času řešení a nákladů uložených řešení 
ve vybraném období. Skutečný čas řešení a náklady zapisují řešitelé k jednotlivým řešením. 

Statistika řešení úkolů 

V sestavě se vybírá, za jakou oblast bude statistika zobrazena. Na výběr je za řešitele a kategorie. U kategorií lze 
zobrazit i řešitele. V sestavě jsou zobrazeny počty řešení v termínu a po termínu, čas řešení a skutečný čas řešení, 
celkový počet řešení a reklamací za vybrané období. Skutečný čas řešení zapisují řešitelé k jednotlivým řešením. 
Procentuální vyjádření počtů a časů řešení je vždy k součtu počtů řešení v termínu a po termínu. 

Výkaz práce řešitelů úkolů 

Ve výpisu záznamů řešení úkolů se zobrazuje řešitel a všechna pole u řešení kromě řešení a důvodu vypršení 
termínu. Ve sloupci ID je odkaz na příslušné řešené u úkolu, které je barevně označeno. Další sloupce zobrazují 
základní pole úkolů kromě detailu. 

Řešitelé úkolů dle oblastí 

V sestavě se vybírá časové období, oblast a typ zobrazených dat. Data jsou zobrazena za řešitele, kteří řešení 
úkolů vložili. Z oblastí je na výběr kategorie a priority. U typů zobrazených dat si můžete vybrat z počtu uložených 
řešení, času řešení, skutečného času řešení a nákladů uložených řešení ve vybraném období. Skutečný čas řešení a 
náklady zapisují řešitelé k jednotlivým řešením. 
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7 Můj účet 

7.1 Zprávy 

Aplikace generuje zprávy o změnách u požadavků a úkolů. Nastavení, které zprávy se mají generovat, najdete 
v nastavení uživatele [Můj účet > Nastavení uživatele > Oznámení]. Ve výpisu se dozvíte, k jaké události došlo, a 
také do kdy se má požadavek či úkol vyřešit. 

Na detail požadavku či úkolu se můžete dostat kliknutím na ikonku odkaz. Po kliknutí se zpráva označí jako 
přečtená. Pokud si zatrhnete více zpráv, můžete provádět hromadné změny zpráv a to smazat, označit jako 
přečtené a označit jako nepřečtené. 

 

7.2 Oznámení 

Oblast obsahuje výpis aktivních oznámení aplikace. Oznámení mohou být jakéhokoliv charakteru (plánované 
výpadky, oznámení o změně). Počet aktivních nepřečtených oznámení signalizuje ikona v horní liště aplikace.  

Po zobrazení se oznámení označí jako přečtené. Přes hromadné změny můžete oznámení označit jako přečtené či 
nepřečtené. 

 

7.3 Nastavení uživatele 

Máte-li k tomu právo, zobrazí se vám tato sekce, v které můžete měnit své osobní údaje, nastavení aplikace, 
oznámení či změnit heslo pro přihlášení. 

Ve skupině nastavení aplikace je několik parametrů, které mají vliv na vzhled aplikace. Parametr „Refresh“ 
nastavuje, po kolika sekundách se mají obnovit data v tabulkách požadavků či úkolu, oznámení a zpráv. 

Ve skupině oznámení se nastavuje zasílání zpráv při změně požadavku a úkolu. Každý typ může být odeslán jako: 

• Zpráva – oznámení se uloží do zpráv v aplikaci. Najdete je ve svém účtu ve zprávách. 

• Email – oznámení se odešle na váš email, který máte vyplněn v osobních údajích. 

• Mobil – oznámení se odešle na mobilní email, který máte vyplněn v osobních údajích. Tento email se vám 
pak zobrazí jako SMS zpráva. 

• Incident – oznámení se odešla jako předchozí typ.  

Ve skupině zákaznická podpora se nastavují přihlašovací údaje pro vstup do HelpDesk Supportu autorské firmy 
MiCoS SOFTWARE s.r.o. (https://helpdesk.micos-sw.cz). Pokud máte vyplněno, v administraci se výběrem volby 
Zákaznická podpora přesměrujete do HelpDesk Supportu, kde dojde k automatickému přihlášení. 

7.4 Správa účtu 

V této oblasti můžete provést dvě akce: 

• Vymazat nastavení všech grafických prvků – odstraní se všechna nastavení tabulek, stromů, zobrazení 
vstupní stránky. Vše se uvede do defaultního nastavení. 

• Vymazat všechny uložené filtry – odstraní se vaše uložené filtry u všech tabulek.  

TIP: Pokud si zprávy nesmažete sám, mažou se automaticky hromadně po době nastavené v aplikaci. 

TIP: Je-li to v aplikaci nastaveno, můžete výpis oznámení vidět po přihlášení do aplikace. 

https://helpdesk.micos-sw.cz/


  8 Závěr 

21 

8 Závěr 

Copyright 2020 MiCoS SOFTWARE s.r.o. Všechna práva vyhrazena. Názvy produktů a společností v tomto 
dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami jejich případných 
držitelů. 

Obsah této příručky je určen k informačním účelům a muže být změněn bez ohlášení. Nemůže být interpretován 
jako závazek. Společnost MiCoS SOFTWARE s.r.o. nenese žádnou odpovědnost ani závazek za jakékoli nepřesnosti 
nebo chyby, které se mohou v této příručce objevit. 

Bez předchozího písemného souhlasu společnosti MiCoS SOFTWARE s.r.o. nemůže být žádná část této příručky 
reprodukována, ukládána nebo přenášena v jakékoli elektronické, nahrávací, mechanické, či jiné formě. 
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