NÁSTĚNKA pro Helios Green



Stručný popis
Jedná se funkcionalitu a nástroj pro sdílení firemních informací v okruhu uživatelů HeG. Jednotlivá sdělení jsou
uživatelům zobrazena automaticky po jejich zveřejnění a každý příspěvek může obsahovat informace textové,
obrazové, nebo přílohu ve formě souborů či odkazů do internetu, nebo do datových struktur na konkrétní
záznamy. Použití je univerzální a součástí každého příspěvku může být také jednoduchý mechanismus
přidělení úkolu včetně sledování jeho splnění.



Předpoklady
Funkcionalitu je možné nastavit na všech databázích, kde je instalován Helios Green.



Detailní popis
Jednotlivé příspěvky nástěnky jsou zadávány uživateli, kteří prostřednictvím jejich zveřejnění mohou
informovat své kolegy, uživatele HeG, o významných skutečnostech. Jednotlivé záznamy obsahují kromě
obvyklého názvu také oblast, které se příspěvek týká a „cílovou skupinu příjemců“. Tu mohou tvořit jednotliví
uživatelé, uživatelé příslušející určité kategorii, nebo všichni uživatelé HeG. Do příspěvku lze zapsat informaci
ve formě textu a vložit ihned viditelný obrázek. Ke každému záznamu lze také připojit libovolný počet příloh či
internetových odkazů, případně jej propojit s jiným záznamem nástěnky, nebo jakýmkoli jiným záznamem
v HeG.

Jednotlivým uživatelům, pro které je příspěvek určen je vždy vygenerován záznam v „Logu nástěnky“, který je
přímo propojen s příspěvkem. V případě, že uživatel, kterému je příspěvek určen záznam otevře, je do toho
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logu aktualizován počet otevření daným uživatelem, jeho první a poslední otevření. Lze tak jednoznačně
sledovat, kteří uživatelé se s příspěvkem seznámili.
Funkcionalita nástěnky dále obsahuje možnost jednoduchého úkolování. V sekci řešení jsou zaškrtávátka
určená pro převzetí či sledování stavu řešeného úkolu. Opět je zde možnost tuto sekci doplnit jak textovou, tak
grafickou formou a případně ještě využít pole pro poznámku.

Funkcionalita nástěnky přímo ovlivňuje nastavení konkrétní uživatele ve smyslu otvíraných oken po startu.
Pokud se objeví nový příspěvek, který je pro konkrétního uživatele určen a ten ho ještě nečetl, systém tuto
událost zaznamená a automaticky takovému uživateli otevře okno nástěnky ihned po přihlášení do systému a
šablona barevně zvýrazní nepřečtené příspěvky.

Způsob a konkrétní použití této funkcionality je velmi široké, od sdělování informací o nových zaměstnancích,
přes informace o provedených aktualizacích HeG, až k informaci o novém produktu v portfoliu firmy. Skrze
nástěnku lze jednoduše sdílet zápisy z porad, interní vyhlášky a nařízení s prokazatelným záznamem o
přečtení, nebo jednoduše úkolovat podřízené a následně kontrolovat stav řešení. Podstatnou výhodou oproti
klasickému oslovení emailem je plná interakce s ostatními záznamy a datovou strukturou v Helios Green.
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