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1 Úvod 

Nová generace identifikačního systému INFOS představuje zcela nový WEB systém pro všechny 

aplikace INFOS a postupně bude nahrazovat stávající systém samostatných desktopových aplikací 

INFOS.  

WEB systém INFOS je vytvořen v moderním vývojovém prostředí Microsoft .NET Framework, a to 

s důrazem na využití webových technologií ASP .NET. Mezi základní vlastnosti systému patří: 

- Nezávislost na JAVA a NSAPI 

- Moderní responsivní webové rozhraní v HTML5  

- Podpora moderních prohlížečů Microsoft Edge, Google Chrome, Mozilla Firefox, … 

- .NET Framework 4.6 a vyšší – nativní součást OS Windows  

- Snadné použití zabezpečeného HTTPS protokolu na úrovni IIS serveru 

Nová generace identifikačního sytému představována základním portálem INFOS, který charakterizuje: 

- Základní WEB aplikace včetně serverové služby 

- Centrální adresa pro přístup k jednotlivým částem systému v jednotném uživatelském 

prostředí 

- Základní přihlášení a odhlášení uživatele 

- Generování hlavního menu aplikace 

- Úvodní stránka rozcestníku – náhrada spouštěče 

Využití komunikačních protokolů na bázi protokolu HTTPS umožní jednodušší integraci aplikace do 

firemního produkčního prostředí. Samozřejmostí je integrace s doménou Windows a službou Active 

Directory. 

Identifikační systém a portál INFOS 

Jednotlivé aplikace, funkce a moduly Identifikačního systému INFOS jsou přístupné na základním 

portálu INFOS, po přihlášení daného uživatele je mu zobrazena odpovídající nabídka funkcí. 

Při přístupu na portál INFOS je na úvod zobrazeno okno s požadavkem na zadání přihlašovacích údajů. 
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Obrázek 1: Přihlášení do Portálu INFOS 

Systém podporuje dvě základní možnosti přihlášení: 
- Přihlášení účtem INFOS: přihlášení uživatelským jménem a heslem systému INFOS 
- Rychlé přihlášení:  přihlášení prostřednictvím externího poskytovatele identity, 

tlačítko Windows slouží pro přihlášení pomocí doménového ověřením Windows 
Po ověření přihlašovacích údajů je zobrazení základní pracovní portál INFOS se základními sekcemi 

s ikonami a nabídkou funkcí a modulů podle odpovídajících uživatelských oprávnění. V horním pravém 

rohu je vždy zobrazena nástrojová lišta aplikace. 

Uživatelské rozhraní základního portálu je rozděleno do tří sekcí: 

• Můj INFOS - samoobslužná sekce. 

• Pracovní - funkce pro management. 

• Administrace – funkce pro administraci. 

V samoobslužné sekci naleznou uživatelé funkce týkající se jich samotných, jako je přehled o 

odpracované době, zadávání žádostí o dovolenou a podobně. V manažerské sekci jsou připraveny 

nástroje pro editaci a schvalování docházky a tisk sestav. Administrační rozhraní umožní snadnou 

konfiguraci aplikace v jednotném prostředí. 

 

 
Obsah jednotlivých sekcí se může lišit podle aktuální konfigurace aplikace a podle oprávnění 
přihlášeného uživatele. 
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Obrázek 2: Úvodní obrazovka Portálu INFOS 

Sekce Můj INFOS 

Obsahuje Ikony s odkazy na funkce, týkající se právě přihlášené osoby. Jedná se zejména o: 

- Docházka info  – s náhledem vlastní docházky, různé sestavy. 

- Moje docházka  – s přehledem docházky, detailní informace. 

- Osobní  info  – s přehledem osobních údajů a vlastností. 

- Moje žádost i  – s nabídkou funkcí pro zadání požadavků v případě provozu systému 

schvalování nepřítomností a dalších požadovaných akcí. 

- Osobní  kalendář  – s přehledem žádostí zařazených v kalendáři. 
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- Čekaj íc í  noti f ikace  – se seznamem notifikací žádostí. 

- Uživatelské  příručky  – pro zobrazení nápovědy k systému 

Sekce Pracovní 

Sekce obsahuje základní funkce identifikačního systému, většinou nad povoleným seznamem osob 

nebo firemních činností. V základě jde o funkce: 

- Osoby  – pro zobrazení osob a následně jejich docházky – popisu funkcí jsou věnovány 

následující samostatné kapitoly 

- Pracovní  žádost i  – pro řešení funkcí spojených se systémem schvalování plánovaných 

nepřítomností. 

- Přítomnost  – funkce pro zobrazení aktuální přítomnosti osob 

- Přidat  osobu  – pro správu dat jednotlivých osob 

Sekce Administrace 

Zde jsou přístupny funkce pro základní nastavení, parametrizaci a administraci celého systému INFOS. 

Nástrojová lišta aplikace 

Je určena pro rychlý přístup k základním funkcím Portálu INFOS. 

Základní pojmy 

Pro vysvětlení významu používaných pojmů v této dokumentaci je zde uveden seznam základních 

pojmů. 

 

Časová událost Údaj o události ze snímače nebo terminálu (přiložení karty, 
příchod…) 

Vložená data Vložené časové události editací výkazu docházky 
Model pracovní doby Soubor hodnot popisující pracovní dobu skupiny osob 
Editace Úprava nebo oprava záznamu 
Editace docházky Úprava nebo oprava výkazu docházky osoby 
Mzdová složka Údaj o odpracované době 
Generování Dopočtení mzdových složek ve dnech, kdy nejsou časové události, 

ale lze je vypočítat z dat v okolních dnech podle nastavení výpočtu 
Příznaky mzdových složek Informativní údaje vztažené ke mzdovým složkám a zobrazené u 

mzdových složek 
Fond Denní délka pracovního úvazku, tj. doba, po kterou má být pracovník 

na pracovišti 
Rozdíl Doba vzniklá nedosažením fondu odpracované doby 
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2 Můj INFOS 

2.1 Docházka info 

Jedná se o základní obrazovku s daty docházky aktuálně přihlášené osoby. 

 

Obrázek 3: Docházka info 
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3 Pracovní – Osoby a docházka 

Úvodní stránka v části Pracovní  obsahuje nabídku Osoby , kde se nachází většina činností spojených 

s osobami. Kliknutím na tuto nabídku se zobrazí seznam osob. 

 

Obrázek 4: Titulní strana - osoby 

3.1 Seznam osob 

 

Obrázek 5: Hlavní seznam osob 

Stránka seznamu osob obsahuje nahoře vpravo  nástrojovou lištu aplikace, která je společná pro 

celou aplikaci. Pokud obsahuje ikonu nápovědy , lze ji použít jako interaktivní seznámení s hlavními 

funkcemi.  
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Vlevo je  stromová struktura organizace/í. Její rozsah je dán nastavením oprávnění, může být pro 

celou organizaci nebo pouze organizační jednotky přímo podřízené přihlášenému uživateli. Nad 

organizační strukturou je volitelná oblast pro Uložené výběry , která může obsahovat seznam 

oblíbených často používaných přehledů. Vytvoření nového uloženého výběru provedeme kliknutím na 

ikonu  Tyto přehledy lze uložit včetně nastavených filtrů. Pro uložení výběru zvolíme název, pod 

kterým výběr bude v seznamu uložen. 

 

Obrázek 6: Uložené výběry – detail 

Po najetí kurzorem myši na uložený výběr se zobrazí možnosti pro editaci  nastavení a také možnost 

smazání  uloženého výběru. 

 

Obrázek 7: Načtení/Vytvoření výběru 

Prostřední část je nejobsáhlejší a obsahuje vlastní seznam osob. Rozsah seznamu osob zvolíme buď 

otevřením uloženého výběru, nebo označením požadovaného střediska ve stromové struktuře 

organizace. V horní části  je možné zvolit období pro výběr, výchozí období je aktuální měsíc . 

Listovat v období lze pomocí ikon  . Lze také rychle vyhledat osobu zadáním požadovaného výrazu 

(počáteční znaky příjmení, osobního čísla nebo kompletního čísla karty) do vyhledávacího pole  . 

Vyhledání je provedeno z celého seznamu bez ohledu na nastaveném filtrování a výběru organizační 

jednotky. Pokud je k počítači připojená čtečka karet a nainstalovaný příslušný program, lze použít 

vyhledání osoby načtením karty ze čtečky. Najetím kurzoru myši na ikonu pro vyhledání  se zobrazí 
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další ikona  pro načtení karty. Přiložením karty ke čtečce se načte číslo karty do vyhledávacího pole 

a vyhledá se osoba s touto kartou. 

 

Obrázek 8: Načtení karty pro vyhledání osoby 

Obsah a použití voleb z bočního menu  bude popsáno v odstavci 3.1.3 Boční menu a jeho použití. 

3.1.1 Definice a zamknutí sloupců 

V seznamu osob lze definovat obsah seznamu, tzn. výběr sloupců, které chceme zobrazit. Minimální 

počet zobrazených sloupců jsou dva. Kliknutím na ikonu  libovolného sloupce se zobrazí nabídka pro 

definici sloupců. V nabídce  Sloupce  se zobrazí seznam dostupných sloupců, z nichž můžeme 

vybrat. Pokud chceme zobrazit všechny dostupné sloupce, zvolíme  Obnovit  s loupce tabulky . 

 

Obrázek 9: Definice sloupců pro osoby 

Pokud máme vybrán větší počet sloupců a jejich zobrazení se nevejde na obrazovku, můžeme 

požadovaný sloupec zamknout kliknutím na volbu  Zamknout . Tím při vodorovném rolování 

zůstane sloupec ukotven vlevo a jeho obsah bude viditelný. Pro opětovné uvolnění zamknutého 

sloupce klikneme na volbu  Odemknout . V seznamu osob se po najetí kurzoru na ikonu 

přítomnosti zobrazí fotka osoby – pokud je pro danou osobu uložena. 
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Obrázek 10: Zobrazení fotky v přítomnosti osob. 

3.1.2 Filtrování, řazení a seskupování osob 

Řazení ve výchozím nastavení je podle sloupce Jméno sestupně, směr řazení označuje šipka vedle 

názvu sloupce  . Kliknutím na záhlaví sloupce se změní směr řazení  . Kliknutím na záhlaví jiného 

sloupce, např. Středisko, se řazení změní podle tohoto sloupce. Opětovným kliknutím na záhlaví 

sloupce Středisko se změní směr řazení . Třetím kliknutím na záhlaví sloupce Středisko se řazení 

podle tohoto sloupce zruší. 

Filtrování 

Filtrování nám umožní zúžení seznamu podle nějakého kritéria. Např. chceme zjistit všechny osoby, 

které mají vyplněný údaj Email. V záhlaví sloupce  otevřeme nastavení sloupců. Zvolíme  nabídku 

 Fi l tr . Z rozbalovacího seznamu  vybereme kritérium pro filtrování hodnot, v tomto případě Má 

hodnotu. Nastavení potvrdíme  volbou Fi l trovat . 

Pokud bychom zvolili kritérium např. “Je shodná s“, pak bychom doplnili do pole  výraz pro shodu. 

 

Obrázek 11: Osoby - Nastavení filtrování 
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Po nastavení filtrování je příslušný sloupec označen a jsou zobrazena data podle filtru. Pro zrušení 

filtrování zvolíme  Zrušit . 

 

Obrázek 12: Osoby - filtrovaný seznam 

Nastavení filtru pro zjištění přítomnosti osob provedeme obdobným způsobem. V záhlaví sloupců ve 

sloupci přítomnosti zvolíme nastavení sloupců . Po rozbalení nabídky  Fi l tr  kliknutím do 

editačního pole  se zobrazí seznam možností. Můžeme vybrat jednu hodnotu nebo i více hodnot.  

 

Obrázek 13: Osoby - filtr přítomnosti 

Pro nastavení filtru u sloupců s omezeným počtem různých hodnot jako např. Model pracovní doby, 

Pracovní poměr, Nákladové středisko je možné použít výběr označením jedné nebo více hodnot. Postup 

pro nastavení filtru pro Model pracovní doby je na následujícím obrázku. Výběr hodnoty/hodnot  

provedeme zaškrtnutím příslušných možností. 
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Obrázek 14: Osoby -  filtr volbou hodnot 

Seskupování 

Seskupování dat osob je výhodné, pokud máme seznam s různými hodnotami v daném sloupci, např. 

více středisek a chceme mít přehled po jednotlivých střediscích.  

Nastavení seskupení dat provedeme tak, že uchopíme záhlaví sloupce myší např. Středisko, a 

přesuneme jej nad seznam sloupců a pustíme. Tím se seznam seskupí podle tohoto sloupce. Zároveň 

vidíme i směr řazení seskupených dat  vedle názvu sloupce. Seskupení zrušíme kliknutím na křížek  

vedle názvu sloupce. 
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Obrázek 15: Osoby seskupení 

Seskupení dat lze i vnořovat. Pokud např. potřebujeme v rámci střediska rozlišit např. model pracovní 

doby, přidáme sloupec Model pracovní doby do oblasti pro seskupení nad záhlaví seznamu. 

V seskupených seznamech lze volitelně skrýt/zobrazit části seznamů, které nepotřebujeme vidět 

kliknutím na ikonu . 
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Obrázek 16: Osoby vnořené seskupení 

3.1.3 Boční menu a jeho použití 

Boční menu v seznamu osob je určeno pro rychlý přístup k nabídkám, které se vztahují k vybrané osobě 

nebo osobám. Výběr osoby lze provést označením zaškrtávacího políčka nebo kliknutím na řádek 

s osobou. Výběr všech osob provedeme označením zaškrtávacího políčka v záhlaví. Před zvolením 

některé nabídky z bočního menu musí být vybrána alespoň jedna osoba. 
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Obrázek 17: Osoby - boční menu 

Po najetí myší na libovolnou ikonu se zobrazí popisný název nabídky, která je s ikonou spojena. 

Nastavení zobrazených ikon lze uživatelsky nastavit kliknutím na ikonu  pro otevření formuláře se 

seznamem všech dostupných nabídek. 

 

Obrázek 18: Osoby - nastavení bočního menu 
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Zobrazené ikony v bočním menu jsou označeny  , nezobrazené ikony  . Kliknutím na tuto ikonu se 

přepne její viditelnost v bočním menu zobrazit/nezobrazit. Význam nabídek přiřazených k jednotlivým 

ikonám vyplývá z textu vedle příslušné ikony vpravo. Pokud jsou vybrány všechny položky v nabídce, 

boční menu změní ikonu  na novou , která znamená, že není žádná položka pro přidání. 

3.2 Docházka 

Docházku pro vybranou/é osobu/y zobrazíme kliknutím na ikonu  Editace docházky  

v bočním menu nebo na jméno v seznamu osob. 

Tato stránka obsahuje činnosti spojené s docházkou osob. Denní přehled je zobrazen za 

zvolené kalendářní období, které lze měnit nejen za jednotlivé měsíce, ale i pouze za části 

měsíce (např. od. 10. do 20. dne nebo od 10. do 15. dne následujícího měsíce). Výchozí 

období je aktuální měsíc. Mimo přehled po jednotlivých dnech se zde upravují neúplné 

hodnoty v docházce pro výpočet mzdových složek, schválení docházky a také uzavření 

období. 

 

 

3.2.1 Hlavní stránka editace docházky 

 

Obrázek 19: Editace docházky 
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Horní část obsahuje nástrojovou lištu s informací o zobrazené osobě . Pokud bylo vybráno více osob 

pro zpracování, lze je vybírat z rozbalovacího seznamu nebo pomocí šipek  . Pro zobrazení 

docházky lze vybrat období  pomocí kalendáře nebo listovat po měsících pomocí šipek  . 

Kliknutím na  přejdeme na aktuální období. Volba rozsahu období se provede podle obrázku dole. 

 

Obrázek 20: Editor docházky – volba rozsahu období 

V další části nástrojové lišty  lze přidat denní hodnotu  do seznamu, přidat součtovou hodnotu  

do seznamu. Podnabídka  obsahuje schválení docházky , zrušení schválení , uzavření 

období  , zrušení uzavření období . Další podnabídka  obsahuje plán nepřítomnosti , 

kopírovat časové události , vlastnosti osoby  a tiskové sestavy . Podnabídka  obsahuje akci 

zpět  a vrátit všechny změny . Lze také zobrazit  detailní pohled na zvolený řádek docházky. 

Vpravo  jsou nabídky pro definování uživatelských preferencí editoru. Rozsah sloupců (jejich počet 

a obsah) je určen existencí konkrétní mzdové složky dané osoby ve zvoleném období (např. sloupec 

dovolená nemusí být zobrazen, pokud nebyla čerpána). Jednotlivé šířky sloupců je možné nastavit 

najetím kurzoru v záhlaví na ohraničení sloupců a tažením myší změnit šířku. 

 

Obrázek 21: Nastavení šířky sloupce 

 Podnabídka  pro vrácení změn při editaci je dostupná podle aktuální konfigurace aplikace. 
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Pořadí sloupců lze upravit podle požadovaných preferencí tak, že sloupec uchopíme myší v záhlaví a 

přesunem na požadovanou pozici. Původní pořadí sloupců obnovíme kliknutím na ikonu . V tomto 

dialogu zaškrtneme volbu Obnovit výchozí pořadí sloupců. Nachází se zde možnost nastavení šířky 

všech sloupců pomocí posuvníku. Individuální nastavení šířky sloupců zrušíte zaškrtnutím volby 

Obnovit výchozí šířku sloupců. Potvrzením dotazu se načte výchozí pořadí sloupců. 

 

Obrázek 22: Obnovení pořadí sloupců 

Změnit výchozí nastavení barevných sloupců lze provést kliknutím na ikonu . Tím se otevře formulář 

pro nastavení barev. Výběr sloupce  lze provést dvěma způsoby. Rychlejší varianta je kliknutím myši 

na požadovaný sloupec v editoru (nesmí to být záhlaví sloupce) tím se název sloupce doplní. Druhý 

způsob je výběr sloupce z rozbalovací nabídky, která obsahuje seznam všech sloupců (i aktuálně 

nezobrazených). Po výběru sloupce nastavíme požadovanou barvu  z nabídky barev. Tímto 

způsobem můžeme nastavit barvy pro více sloupců. Nastavení nakonec potvrdíme  kliknutím na 

ikonu . Pro obnovení výchozího nastavení barev sloupců klikneme na ikonu . 

 

Obrázek 23: Nastavení barvy sloupců 

Nastavené barvy sloupců můžeme vypnout kliknutím na přepínač  nebo opět zapnut kliknutím 

na přepínač .  

Levá část stránky  zobrazuje denní přehled o docházce. První sloupec obsahuje datum docházky, 

další sloupec zobrazuje stav schválení docházky. Může nabývat tří stavů:  schválená,  neschválená, 
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 chyba v docházce. Ve sloupci Příznak mohou být pomocí příznaků uvedeny orientační informace o 

stavu docházky ve dni, viz Přehled 1: Příznaky hodnot docházky. Sloupec Směna udává informaci o 

odpracované nebo plánované směně. Ve sloupcích První Událost a Poslední Událost jsou uvedeny 

příslušné časové události v daném dni. 

Střední část stránky  obsahuje všechny mzdové složky, které jsou uplatněny v aktuálním období. 

Editovatelné mzdové složky jsou označeny v záhlaví takto . Úprava mzdových složek je popsána 

v odstavci 3.2.2 Editace docházky.  

Spodní část stránky  obsahuje součtové hodnoty mzdových složek. Hodnoty jsou uvedeny 

v hodinách a případně ve dnech. Taktéž součtové hodnoty mohou obsahovat chybové příznaky. 

Součtové hodnoty označené v záhlaví  lze editovat. 

Pravá část stránky  obsahuje záložky pro další nabídky činností. Tyto činnosti budou samostatně 

popsány v dalším textu. 

Přehled 1: Příznaky hodnot docházky 

Denní zobrazení 

A absence ve dnu 

D nedodržená denní délka pracovní doby dle modelu 

E nelze vypočítat (chyba v párování dat) 

K nedodržení konce pracovní doby dle modelu 

R rozdíl vůči fondu pracovní doby 

Z nedodržení začátku pracovní doby dle modelu 

d údaj byl dopočítán na kontrolovaný začátek/konec, resp. na začátek/konec jádra pracovní 
doby 

g údaj byl generován dle nastavení v číselnících 

m údaj byl editován 

s v daném dnu nebyl splněn fond, ale odpracovaná doba byla doplněna na hodnotu denního 
fondu podle konfiguračních parametrů 

Součtové zobrazení 

D byl editován součtový denní údaj 

M byl editován součtový časový údaj 

3.2.2 Editace docházky 

Pro navigaci v editoru docházky lze mimo myši pro pohyb mezi buňkami použít i klávesové šipky. Mezi 

jednotlivými částmi stránky    se lze přepínat klávesou TAB, kdy se vybere první buňka 

v příslušné části stránky včetně postranních nabídek v záložkách Časové událost i , Speciální  

s ložky  a Čas ke schválení . Výběr celého řádku dne lze provést klávesou mezerník. 

Při kontrole docházky se mohou vyskytnout nedostatky z důvodu neúplného nebo scházejícího 

označení časové události na terminálu. Tím dojde k označení příslušného dne chybovými příznaky. Po 

nastavení kurzoru myši na buňku s chybovými příznaky se zobrazí vysvětlení příčiny. 

 
Záložka Čas ke schválení  je zobrazena pouze pro osobu s modelem pracovní doby, který 
zahrnuje přesčasy. 
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Obrázek 24: Příznaky – popis chyb 

Hodnoty lze změnit pro Časové události a Mzdové složky. Úprava Mzdové složky je možná pouze pro 

takto označené sloupce . Upravení hodnoty lze provést několika způsoby: 

• Dvojklikem myší na příslušné buňce 

• Klávesou ENTER na příslušné buňce 

• Zahájením psaní číselné hodnoty na příslušné buňce 

Vždy se otevře formulář pro editaci hodnoty položky. 

 

Obrázek 25: Editace časové události 

Je možné zapsat novou hodnotu, např. 1620 se upraví jako 16:20. Současně lze změnit i druh časové 

události výběrem z nabízeného seznamu. Poznámka je určena jako doplňkový údaj změny. Nová 

hodnota se nastaví potvrzením klávesou ENTER nebo kliknutím na ikonu . Pokud klikneme na 

ikonu  , časová událost je zneplatněna. Možnost obnovení zneplatněné časové události bude 

popsána v odstavci Záložka Časové události3.2.11. 
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Obrázek 26: Výsledek editovaných událostí 

Hodnoty mzdových složek obsahují pouze časové údaje vyjadřující hodiny a minuty. Editaci mzdové 

složky lze provést tak, že vložíme hodiny oddělovač a minuty. Povolené oddělovače jsou: dvojtečka, 

čárka a tečka. Pro nastavení mzdové složky na požadovanou hodnotu např. 20 minut, lze použít jeden 

ze tří způsobů: 0:20 0,20 0.20 (všimněte si, že musí být uvedena i hodnota počtu hodin, tzn. 0). Nová 

hodnota se nastaví potvrzením klávesou ENTER nebo kliknutím na ikonu . Pokud klikneme na 

ikonu  , mzdová složka je smazána a hodnota nastavena na 0:00. 

 

Obrázek 27: Editace mzdové složky 

Po úpravě mzdové složky dojde k aktualizaci celého výkazu. 

 

Obrázek 28: Výsledek editace mzdové složky 

Upravené hodnoty časových událostí a také mzdových složek lze vrátit na jejich původní hodnotu. 

Vrácení původní hodnoty dosáhneme tímto způsobem: upravenou hodnotu vybereme pro editaci 

(klávesou ENTER nebo dvojklikem myší na změněné buňce). V otevřeném formuláři klikneme na 

ikonu  a tím vrátíme původní hodnotu. 
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Obrázek 29: Vrácení původní hodnoty 

3.2.3 Přidání denní hodnoty mzdové složky 

Při editaci docházky může nastat situace, že v seznamu mzdových složek není dosud mzdová složka, 

kterou je třeba zapsat pro konkrétní den. Kliknutím na ikonu  se zobrazí formulář pro vložení nové 

denní hodnoty. Předvyplněné datum odpovídá dnu aktivní buňky výkazu. Ze seznamu vybereme 

požadovanou mzdovou složku, případně zvolíme den pro vložení a vyplníme hodnotu mzdové složky. 

Pro čas 2 hodiny vložíme např. 2,00, a potvrdíme uložení kliknutím na ikonu . 

 

Obrázek 30: Vložení nové mzdové složky 

Po uložení denní hodnoty mzdové složky se přidá tento sloupec do seznamu mzdových složek a je také 

vložena hodnota v příslušném dni. Je přepočten celý výkaz docházky. 
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Obrázek 31: Výsledek vložení mzdové složky 

3.2.4 Přidání součtového hodnoty mzdové složky 

Pro vložení součtové položky je určena v nástrojové liště ikona . Kliknutím na tuto ikonu se zobrazí 

formulář pro vložení součtové hodnoty. Ze seznamu vybereme mzdovou složku. Pole Hodnota je 

určeno pro vložení údaje, do pole Dny můžeme vložit počet dní. Uložení potvrdíme kliknutím na 

ikonu . 

 

Obrázek 32: Vložení součtového sloupce 

3.2.5 Schválení docházky 

Schvalování docházky lze provádět postupně po jednotlivých dnech v měsíci. Kliknutím na zaškrtávací 

políčko  ve sloupci stavu schválení je schválena docházka jednoho dne. Dny s příznakem chyby nelze 

schválit, jsou označeny takto . 
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Obrázek 33: Schválení docházky postupné 

Docházku bez příznaku chyby lze hromadně schválit za celé období kliknutím na ikonu  

v podnabídce  v nástrojové liště. Pokud jsou všechny dny bez chyby, jsou schváleny. Schválení lze 

zrušit kliknutím na ikonu . Pokud existuje chybný řádek, zobrazí se upozornění s nabídkou možných 

akcí. Kliknutím na tlačítko Zrušit  akci zrušíme. Dny bez chyby schválíme kliknutím na tlačítko 

Potvrdit .  

 

Obrázek 34: Schválení docházky všech dnů 

3.2.6 Uzavření období 

Uzavření období je určeno pro zajištění správné funkčnosti docházkového systému. Uzavření období 

se provede kliknutím na ikonu  v podnabídce  v nástrojové liště. Po zobrazení dotazu potvrdíme 

kliknutím na ikonu  provedení akce. Po uzavření období jsou uloženy všechny hodnoty výkazu 

docházky a není již možné provádět změny v uzavřeném období. Kontrola správných údajů v docházce 
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se provede podle nastavené konfigurace systému. Uzavření období je třeba udělat za celé období. 

Zároveň uzávěrky musí na sebe navazovat, tzn., že předešlé období musí být již uzavřené. Pokud 

správce systému nastaví povinnost schválení docházky, musí být docházka schválená před uzavřením 

období. Zrušení posledního uzavřeného období lze provést kliknutím na ikonu  a následným 

potvrzením dotazu. 

 

Obrázek 35: Uzavření období 

3.2.7 Plán nepřítomnosti 

Pro rychlý přístup do plánu nepřítomnosti je určena ikona  v podnabídce  v nástrojové liště. Po 

kliknutí na ikonu  se zobrazí v nové záložce plán nepřítomnosti. Způsob zobrazení lze přepínat 

z měsíčního na agendu – seznam příslušnou volbou. Po výběru požadovaného dne se zobrazí formulář 

pro výběr důvodu nepřítomnosti a kliknutím na Uložit  se nepřítomnost nastaví pro vybraný den.  

 

Obrázek 36: Vložení nepřítomnosti 

Pokud chceme nastavenou nepřítomnost zrušit, po jejím označení klikneme na ikonu , tím se zobrazí 

dotaz na potvrzení akce – kliknutím na Ano  se příslušná nepřítomnost odstraní. 



Docházkový systém uživatelská dokumentace  

INFOS_DochazkovySystem_UzivatelskaDokumentace_CZ_220622.docx 28 

 

Obrázek 37: Zrušení nepřítomnosti 

 

 

Obrázek 38: Plán nepřítomnosti 
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3.2.8 Kopírování časových událostí 

Pro usnadnění vkládání časových událostí v docházce stejnými hodnotami je určena příslušná nabídka 

s ikonou  v podnabídce  v nástrojové liště. Označíme den, podle kterého se vyplní zbývající 

prázdné dny, a klikneme na ikonu. Zobrazí se dotaz na provedení akce, který potvrdíme kliknutím na 

ikonu . Tím se zkopírují časové události do všech prázdných dnů. 

 

Obrázek 39: Kopírování časových událostí 

3.2.9 Vrátit změny v editaci 

Všechny změny při editaci docházky jsou po provedení ihned uloženy. Pokud po změně nebo přidání 

docházkové hodnoty není výsledek akceptovatelný, můžeme poslední změnu odvolat najetím kurzoru 

myši na ikonu  a potom kliknout na nabídku  Zpět , nebo použít klávesovou zkratku Ctrl-Z. Při 

větším počtu změn je možné všechny změny odvolat kliknutím na nabídku  Vrátit  všechny 

změny . Tím se editor docházky nastaví do stavu, jaký byl při otevření. Navrácení změn je funkční 

pouze dokud není editor docházky uzavřen. Uzavřením editoru jsou všechny změny trvalé. 

 

Obrázek 40: Vrácení změn při editaci 

3.2.10 Zobrazení detailu položky 

Položky v docházce můžeme zobrazit v detailním náhledu, a to jak denní výkaz, tak i součtový výkaz. 

Zobrazení detailního náhledu provedeme kliknutím na ikonu  , zrušení tohoto náhledu opětovným 

kliknutím na tuto ikonu.  

 Tato funkcionalita není ve výchozím nastavení dostupná, proto nemusí být k dispozici. 
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Obrázek 41: Detail výkazu denní 

Po zobrazení náhledu lze přepínat mezi denním výkazem a součtovým výkazem. 

 

Obrázek 42: Detail výkazu součtový 

3.2.11 Záložka Časové události 

Záložka Časové události je určena pro přehledné zobrazení všech časových událostí včetně jejich úprav. 

Po otevření této záložky je zvýrazněný den, který je aktuálně vybraný v přehledu. Pro zobrazení 

časových událostí lze přepínat počet dní, které jsou viditelné, volby jsou 1 den , 3 dny  a všechny 

dny . Pokud potřebujeme mít záložku otevřenou při každé editaci docházky, lze ji připevnit  nebo 

uvolnit  špendlíkem. Zavření záložky provedeme kliknutím na . 
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Obrázek 43: Záložka Časové události - popis 

V přehledu časových událostí vidíme symbol editované položky  a také přeškrtnuté hodnoty pro 

zneplatněné časové události. 

V docházce může nastat situace, kdy na terminálu byla označena omylem časová událost, která nebyla 

zamýšlená a v povoleném časovém intervalu (do 1 minuty) byla načtena správná událost. Tím systém 

vyhodnotí původní časovou událost jako neplatnou a není započítaná do docházky. V seznamu 

časových událostí je tato událost označena tímto symbolem . 

 

Obrázek 44: Nezapočítaná událost 

Obnovení zneplatněné časové události lze provést označením této události v seznamu dvojklikem. Tím 

se tato časová událost otevře ve formuláři pro úpravu událostí. Můžeme upravit hodnoty času případně 

změnit i typ časové události. Obnovení nastane po kliknutí na ikonu  a potom se zavře formulář. 

 

Obrázek 45: Obnovení události 
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3.2.12 Záložka Speciální složky 

Záložka Speciální složky obsahuje seznam mzdových složek, které nemají hodnoty v denních 

přehledech (např. zůstatek dovolené, přenos náhradního volna). Složky označené  lze editovat. 

Dvojklikem v buňce Hodnota nebo Dny se otevře editační formulář, kde můžeme vložit požadované 

hodnoty času nebo údaj počet dní. 

 

Obrázek 46: Speciální mzdové složky 

3.2.13 Záložka Čas ke schválení 

Záložka Čas ke schválení je určena pro zobrazení časů mimo pracovní dobu a jejich schvalování. Je 

funkční pro směny s pevnou pracovní dobou. Jsou zde uvedeny všechny časy PŘED směnou návrh 

případně PO směně návrh. Dvojklikem na buňku PŘED směnou schváleno případně PO směně schváleno 

se otevře formulář pro vložení časové hodnoty. Schválenou hodnotu potvrdíme kliknutím na ikonu  . 
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Obrázek 47: Schválení přesčasů 

Schválenou hodnotu lze vrátit zpět. Dvojklikem na schválenou hodnotu se otevře editační formulář, 

v němž kliknutím na ikonu  se čas zruší. 

 

Obrázek 48: Zrušení času 



Docházkový systém uživatelská dokumentace  

INFOS_DochazkovySystem_UzivatelskaDokumentace_CZ_220622.docx 34 

3.3 Správa osob 

3.3.1 Přidat osobu 

Tato volba je určena pro přidání osoby do systému. Přidání osoby zvolíme kliknutím na 

ikonu  Přidat  osobu  v bočním menu. Přidat osobu lze také přímo z hlavní nabídky 

v sekci Pracovní  volbou Přidat  osobu . 

Tím se otevře následující formulář pro vyplnění údajů o osobě 

Pro uložení je nutné vyplnit pouze povinné údaje označené *. Ostatní údaje jsou volitelné. Kliknutím 

na ikonu  se nová osoba uloží. Pokud není tato ikona viditelná, lze ji nastavit v nabídce  oblíbených 

položek. 
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Obrázek 49: Přidání nové osoby 

3.3.2 Vlastnosti osoby 

Informace o každé osobě v docházkovém systému lze zjistit a případně měnit kliknutím na 

ikonu  Vlastnost i  osoby . Zobrazí se souhrnné informace podle následujícího obrázku. 

Levá část obsahuje informace o osobě  a další nabídky rozdělené na Základní   a 

Docházka  . Tyto nabídky obsahují detailní informace, které budou popsány v další části. 

Vpravo  je zobrazen přehled základních informací včetně fotografie (pokud je uložena). 

Spodní část  obsahuje seznam karet přidělených osobě. 
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Obrázek 50: Vlastnosti osoby 

3.3.2.1 Osobní údaje 

Osobní údaje obsahují informace osoby, které lze změnit. Je tu možnost přiřadit fotografii osoby, která 

bude zobrazena i v přehledu. Přidělenou fotografii lze odstranit kliknutím na ikonu . Změny se uloží 

kliknutím v menu na ikonu . 
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Obrázek 51: Osoby - osobní údaje 

3.3.2.2 Karty 

Tato nabídka obsahuje administraci karet pro zvolenou osobu. Po kliknutí na volbu Karty  se zobrazí 

seznam všech karet (pokud byly přiděleny) seskupených podle platnosti Aktivní – mohou se používat a 

Neaktivní, které nelze již použít. 
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Obrázek 52: Osoby - karty 

Přidat kartu 

Přidání karty provedeme kliknutím na ikonu  v nabídce. Po otevření okna pro přidání karty musíme 

vložit číslo karty. Lze to provést buď ručním zápisem do pole ČÍSLO KARTY, TYP VSTUPU určuje formát 

Základní nebo Hexa. Pokud máme připojenou čtečku karet k počítači včetně příslušného programu, 

přiložíme kartu ke čtečce a kliknutím na ikonu  se číslo karty vloží do vstupního pole. 

 

Obrázek 53: Přidání karty 

Číslo karty potvrdíme kliknutím na Potvrdit a tím se otevře nové okno s dodatečnými informacemi, 

které můžeme vyplnit. Pole POPISNÉ ČÍSLO je určeno pro vyplnění vytištěného čísla na kartě, podle 

kterého lze potom kartu vyhledat v seznamu osob. Pole TYP je předvyplněné jednou z nabízených 

hodnot Vydaná, Dodatková nebo Neaktivní. Pole GLOBÁLNÍ TYP rozlišuje kartu podle účelu použití 

Základní, Visit, Průvodce. Pole PIN a ŠABLONY jsou určeny pro využití v Přístupovém systému. Platnost 

karty nastavíme v poli PLATNOST OD, kde lze nastavit datum i čas. Pokud je nastavena hodnota v poli 

PLATNOST DO, tak bude platnost karty časově omezena. Přidělení karty potvrdíme kliknutím na Uložit. 
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Obrázek 54: Přidělení karty - dokončení 

Upravit kartu 

Upravit vloženou kartu můžeme označením karty a kliknutím na ikonu  . Po otevření okna můžeme 

upravit nebo doplnit požadované informace. Význam pro nastavení hodnot typu: Blokovaná – pro 

přechodné zablokování karty, Dodatková – pro další kartu pokud má již kartu vydanou, Neaktivní – pro 

kartu, kterou nelze používat, Ztracená – pro kartu ztracenou. 
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Obrázek 55: Karta - upravit 
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3.3.3 Tiskové sestavy 

Pro zobrazení (případně tisk nebo export do souborů) různých přehledů z docházkového 

systému jsou k dispozici tiskové sestavy. Před zvolením tiskové sestavy určíme v kalendáři 

rozsah období a také výběr osob/y. Vlastní výběr tiskové sestavy zvolíme kliknutím na 

ikonu  Tiskové sestavy. V nabídce Docházka  máme seznam sestav, které jsou k dispozici. 

Pokud označíme sestavu kliknutím na ikonu  , je tato sestava zařazena do nabídky 

Obl íbené  s označením . Kliknutím na požadovanou sestavu je tato následně 

vygenerována a zobrazena v prohlížeči sestav. 

 

Obrázek 56: Tiskové sestavy - výběr 

Prohlížeč sestav 

 

Obrázek 57: Prohlížeč sestav 

Prohlížeč sestav obsahuje nabídkový panel, vlastní sestavu a vpravo panel pro nastavení parametrů 

sestavy. V nabídkovém panelu je rozbalovací seznam tiskových sestav. V něm je zobrazen název 



Docházkový systém uživatelská dokumentace  

INFOS_DochazkovySystem_UzivatelskaDokumentace_CZ_220622.docx 42 

aktuální tiskové sestavy . Tiskové sestavy lze z tohoto seznamu vybrat a po změně sestavy je 

vygenerována nová sestava. Vedle seznamu sestav je uvedeno období  pro data v sestavě. Tento 

rozsah lze také změnit dle potřeby. Následuje panel  pro ovládání prohlížeče sestav. Ikony mají 

kontextovou nápovědu, která se zobrazí po najetí myší na příslušnou ikonu. Vedle navigačních ikon pro 

pohyb mezi stránkami     je ikona pro náhled sestavy . Je také možné uložit sestavu  do 

některého z nabízených souborových formátů (PDF, RTF, XLSX, CSV, XML). Vlastní tisk se provede 

kliknutím na ikonu . Další ikona  slouží pro zobrazení/skrytí panelu pro nastavení parametrů 

sestavy . Poslední ikony    jsou určeny pro změnu velikosti zobrazení sestavy. 

 

Obrázek 58: Tiskové sestavy - filtrování 

Nastavení filtru pro tiskovou sestavu zahájíme aktivací  filtrovací podmínky. Postup vysvětlíme na 

příkladu zobrazení denních průchodů pouze pro dny pondělí. Ze seznamu sloupců  vybereme 

požadovaný sloupec označený [2] Den. Nyní vybereme požadovaný operátor  =. Do textového 

pole  napíšeme požadovanou hodnotu Po. Tím je podmínka sestavena, nastavení potvrdíme 

kliknutím  na OK . 

3.3.4 Smazat osobu 

Smazat osobu ze seznamu osob je možné po označení osoby. Potom výběrem z boční nabídky 

zvolíme  Smazat osobu. Zobrazí se dialogové okno pro potvrzení smazání. Kliknutím na Potvrdit  

dojde ke smazání osoby. 

 

Seznam sloupců obsahuje všechny sloupce ze sestavy. Jsou označeny pořadovým číslem [n] a 
názvem podle hlavičky v sestavě. 
Porovnání podmínky je provedeno jako textové porovnání, proto nemusí podmínka pro 
číselnou hodnotu např. osobní číslo zobrazovat výsledky podle očekávání. 
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Obrázek 59: Potvrzení smazání osoby 

3.3.5 Spojovací soubory 

Pro export dat z docházkového systému jsou určeny spojovací soubory. Pro generování 

spojovacího souboru zvolíme v seznamu osob požadované období a označíme seznam osob. 

Kliknutím na ikonu  se zobrazí nabídka spojovacích souborů, které jsou k dispozici. 

V seznamu spojovacích souborů můžeme označit soubory , které chceme zařadit mezi 

oblíbené . 

 

Obrázek 60: Spojovací soubory - výběr 

Kliknutím na požadovaný název spojovacího souboru se zobrazí nabídka pro vytvoření a prohlížení 

exportu. 

 

Obrázek 61: Spojovací soubory - vytvoření 
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V nabídce Spust i t  je zobrazen název úlohy, formát spojovacího souboru a počet osob zahrnutých do 

souboru. Přepínací tlačítko pro testovací spuštění ve výchozím zobrazení je vypnuto. Při zapnutí této 

volby je vygenerován spojovací soubor, ale není uložen na disk nebo vložen do databáze. Tento režim 

slouží pro ověření správnosti dat a případnou kontrolu. Vytvoření spojovacího souboru provedeme 

kliknutím na ikonu . 

3.3.6 Hromadné přiřazení 

Pro usnadnění činností souvisejících s nastavením/změnou/ukončením platnosti vlastností více osob 

na stejné hodnoty, lze použít nabídku Hromadné př iřazení  v seznamu osob pod ikonou . Postup 

je takový, že označíme osoby, kterým chceme nastavit/změnit/ukončit vlastnosti týkající se docházky 

nebo zařazení do organizační struktury. Potom klikneme na příslušnou ikonu  a jsme přepnuti do 

formuláře pro hromadné přiřazení. 

 

Obrázek 62: Hromadné přiřazení 

Nabídka pro hromadné přiřazení je členěna podle významu. Výchozí Přehled   obsahuje seznam 

osob, které jsou vybrány. Skupina Obecné   obsahuje Přiřazení  do organizační  struktury , 

kde lze nastavit/změnit zařazení do organizační struktury. Výběr nabídne seznam oddělení podle 

definované organizační struktury, ze kterého lze vybrat. Toto nastavení je platné po uložení ihned. 

Skupina Docházka   obsahuje přiřazení vztahující se k docházce. Každá z nabídek obsahuje výběr 

hodnot ze seznamu, které jsou k dispozici. Význam jednotlivých přiřazení lze odvodit z názvu v nabídce. 

Postup bude vysvětlen na přiřazení Pracovní  poměr  – ostatní volby jsou identické. Po zvolení 

přiřazení se zobrazí obsah, který je na obrázku s příkladem. 
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Obrázek 63: Hromadné přiřazení – příklad 

V záhlaví  je název přiřazení, které je zvoleno. Důležitá je hodnota , které se týká akce pro 

přiřazení. Po rozbalení nabídky lze vybrat požadovanou hodnotu. Pokud je zobrazeno datum Od, lze 

nastavit začátek platnosti – výchozí je aktuální den, datum Do je ve výchozím stavu bez omezení – 

nastavením lze určit omezení platnosti. Boční nabídka  obsahuje akce, které jsou pro dané přiřazení 

k dispozici, a jejich podoba se může lišit. 

• Uložit   provede uložení nového přiřazení vybrané hodnoty.  

•  Ukončit  akt ivní  př i řazení   nastaví platnost přiřazení pro vybranou hodnotu na dnešní 

den, tím bude přiřazení od následujícího dne neplatné. 

•  Odstranit   pokud je vybrané přiřazení aktivní, ukončí platnost k dnešnímu dni a historická 

neaktivní přiřazení (s vybranou hodnotou) vymaže ze seznamu vlastností osob. 

3.3.7 Dávkové úlohy 

Přehled dávkových úloh lze zobrazit kliknutím na ikonu  v boční nabídce seznamu osob. 

Tento seznam dávkových úloh obsahuje ukončené a také případně probíhající dávkové 

úlohy. Do tohoto seznamu patří úlohy z nabídky těchto akcí: 

 Schválení docházky 

 Zrušení schválení 

 Vytvoření uzávěrky 

 Zrušení uzávěrky 

 Spojovací soubory 

Mohou zde být i další dávkové úlohy. 

Seznam dávkových úloh obsahuje nabídku pro výběr úloh (probíhající, hotové). Po kliknutí 

na požadovanou úlohu se tato rozbalí a zobrazí přehled s možností editace osoby pro 

případnou opravu položky, která není vyhovující. Výsledek úlohy (soubor) lze uložit do 

počítače kliknutím na ikonu  . 
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Obrázek 64: Seznam dávkových úloh 
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4 Pracovní - Přítomnost 

Úvodní stránka v části Pracovní  obsahuje nabídku Přítomnost , ve které lze zjistit přítomnost osob. 

Kliknutím na tuto nabídku se zobrazí seznam osob včetně stavu jejich přítomnosti. 

 

Obrázek 65: Titulní strana - přítomnost 

4.1 Přítomnost – popis 

Zobrazení přítomnosti je závislé na konfiguraci, která určí, zda bude přítomnost zobrazovat seznam 

osob nebo bude pro zjištění přítomnosti osoby nutné použít vyhledání osoby bez zobrazení ostatních 

osob. Seznam a pořadí sloupců přítomnosti jsou také konfigurovatelné. 

4.1.1 Přítomnost se seznamem osob 

Okno přítomnosti obsahuje v levé části nabídku pro vyhledání . Pokud není uvedena vyhledávací 

podmínka, jsou zobrazeny všechny osoby seskupené podle středisek . Vyhledávat lze podle jména 

nebo podle střediska. Vlastní vyhledání je provedeno postupně ihned po zadání počátečních písmen. 

V nabídce lze nastavit filtr pro zobrazení osob  podle aktuálního stavu přítomnosti. 

Přehled 2: Příznaky přítomnosti 

 přítomen 

 nepřítomen 

 nepřítomen – odchod k lékaři 

 nepřítomen – služební cesta 

 nezjištěno 
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Obrázek 66: Přítomnost – seznam osob 

4.1.2 Přítomnost s vyhledáváním osoby 

Do vyhledávacího pole vložíme min. 3 znaky jména/střediska a klávesou ENTER nebo kliknutím na 

vyhledat se zobrazí nalezené záznamy podle podmínky. 

 

Obrázek 67: Přítomnost - vyhledání osoby 
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5 Nastavení 

Uživatelské nastavení se zobrazí kliknutím na . Všechna nastavení jsou platná pro přihlášeného 

uživatele. Popis dostupných nastavení je uveden dále v této kapitole. 

 

Obrázek 68: Nastavení - úvod 
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5.1 Základní nastavení 

5.1.1 Osobní nastavení 

 

 

Obrázek 69: Základní nastavení 

Výběr  období  

Určeno pro činnosti při výběru období v editoru, sestavách atd. 
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Předchozí  období  Počet dní v aktuálním měsíci včetně, do kdy se zobrazuje 
předešlý měsíc. Např. 5 se bude 5. den v měsíci zobrazovat 
předešlý měsíc. 

Koncové datum období  Výběrem: Dnešní datum/Včerejší datum/Celé období se určí 
poslední den pro výběr období. 

Osoby 

Pamatovat  naposledy  použité f i l try  Nastaví poslední použité filtry pro zobrazení 
seznamu osob. 

Pamatovat  naposledy  vybraná střediska  Zobrazí poslední použitá střediska v seznamu 
osob. 

Pamatovat  naposledy  vybrané osoby  Označí osoby dle posledního výběru osob 
v seznamu osob. 

Označit  uzavřené osoby  V seznamu osob barevně odliší osoby, které 
mají uzavřené období. 

Povol i t  nedoporučované počty  záznamů  Pro zobrazení počtu osob na stránce umožní 
výběr více než 300 osob (výchozí limit) na 500, 
1000, 2000. Sníží se tím však rychlost 
zobrazování seznamu! 

Zobrazení  nepř ímých podřízených  Určuje rozsah zobrazení podřízených ve 
vlastnostech osoby. Hodnoty: Neomezeně, 
1. přímí podřízení, 2. úroveň podřízení. 

Zobraz it  průběh načítání  kurzoru  Při načítání stránky zobrazí průběh přímo u 
kurzoru. 

Vypnout přetahování  osob mezi  středisky  Zakáže možnost přetahování osob mezi 
středisky. 

Způsob vyhledávání  podle názvu střediska  Podmínka pro vyhledání osob podle střediska. 
Hodnoty: Obsahuje, Začíná na. 

Editor  

Forma zadávání  hodnot  Způsob vkládání časových hodnot v editoru docházky. Např. pro 
čas 7:10 

• Bez oddělovače  např. 710 

• S oddělovačem  např. 7:10 

Řadit  mzdové s ložky  Při přidání mzdové složky určuje způsob řazení mzdových složek ve 
výběru. Hodnoty: Podle názvu/Podle kódu. 

Sestava k zobrazení  Výběr sestavy, která se zobrazí po volbě Tiskové sestavy  
v nabídce editoru docházky. 

Skryté mzdové s ložky  Definování skrytých/zobrazených mzdových složek pro editor 
docházky. Nastavení výběrem ze seznamu. 

Docházka info  

Při zvolení nabídky Docházka info  se otevře ve výchozím nastavení poslední zobrazená sestava. 
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Výchozí  sestava  Požadovaná sestava po otevření této nabídky. 

Vždy zobraz it  výchozí  sestavu  Po zvolení této nabídky se vždy otevře výchozí sestava. 

5.1.2 Jazyk komunikace 

 

Obrázek 70: Nastavení jazyka pro komunikaci 

Nastavení  portálu  

Jazyk pro komunikaci  Nezávislé nastavení jazyka od přihlašovacího jazyka, slouží pro 
e-mailové notifikace v žádostech. 

5.1.3 Změna hesla 

 

Obrázek 71: Změna hesla 

Pro změnu hesla vložíme aktuální heslo, potom nové heslo, které potvrdíme. Nové heslo uložíme 

kliknutím na . 

 


