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  SSttrruuččnnýý  ppooppiiss  

  

Soubor funkcionalit, které umožňují koncovým uživatelům výrazně zjednodušit a usnadnit ukládání a 

připojení souborů, které souvisí s příslušnými záznamy dokladů. S využitím těchto nástrojů je možné 

připojení souboru fotografií, doručených elektronických dokumentů a dokumentů hromadně či 

jednorázově skenovaných mnohem jednodušeji než nabízí standardní funkcionalita.  

  

  PPřřeeddppookkllaaddyy  
 

Vzhledem k rozdílnosti aplikace a použití funkcionalit jsou předpoklady nasazení spíše obecné, tj. 

dostatečné diskové místo pro ukládání souborů, dostupnost skenovacích zařízení s funkcionalitou 

ukládání do sítě, čtečka a tiskárna čárových kódů, definovaný systém autentizace přístupu 

k souborům. 

 

  DDeettaaiillnníí  ppooppiiss  

  

 Synchronizace připojených fotografií, dokumentů – Pro libovolnou třídu dokladů lze použít funkci, 

která uživateli nabídne adresář, ze kterého se mají navázat požadované typy souborů k danému 

dokladu. Pokud je soubor již navázán, nepřipojuje se, pokud již v adresáři není, odpojí se i od 

dokladu v systému, nové záznamy se k dokladu naváží. Citlivost na soubory, které jsou 

předmětem synchronizace lze pro každou funkci nastavit pomocí hvězdičkové konvence a omezit 

velikostí. 

  

  Automatické skenování – Každý dokument, který má být tímto nástrojem zpracován, uživatel 

opatří čárovým kódem a naskenuje. Dále je automaticky převeden do PDF a založen jako 

záznam souboru do systému. V okamžiku, kdy je uvedeno do vybraného pole některého 

z dokladů ID onoho čárového kódu (např. z čtečky), dokument se připojí i k tomuto dokladu. 

Funkcionalita je nezávislá na typu dokladu, lze tedy aplikovat na faktury došlé, objednávky, 

ankety, došlou korespondenci, smlouvy, reklamace, právní dokumenty, ...  

  

  ON-line skenování – Funkcionalita umožňující uživateli okamžitě připojit vybraný dokument 

k záznamu v Helios Green. Pokud je k PC, na kterém uživatel pracuje připojen skener, po 

spuštění funkce se na obrazovce objeví náhled dokumentu ze skeneru a po potvrzení je přímo 

pořízen a navázán takový dokument k záznamu dokladu, nad kterým byla funkce spuštěna.   

  

TTuuttoo  ffuunnkkcciioonnaalliittuu  llzzee  ssaammoozzřřeejjmměě  ddáállee  ppooddppoořřiitt  aa  rroozzššíířřiitt  ss  vvyyuužžiittíímm  ddaallššíícchh  mmoodduullůů..  MMoodduull  EEDDMM  VVáámm  

uummoožžnníí  kkřříížžoovvéé  řříízzeenníí  pprráávv  nnaa  ppoořříízzeenníí,,  eeddiittaaccii,,  sspprráávvyy  aa  rreezzeerrvvaaccee  ddookkuummeennttůů  ddllee  ttyyppuu  ddookkuummeennttuu  aa  

rroollee  uužžiivvaatteellee  vv  rráámmccii  zzaakkáázzkkyy  ssee  kktteerroouu  ssoouuvviissíí..  NNaavváázzáánníí  nnaa  mmoodduull  WWoorrkkffllooww  ppaakk  zzaajjiissttíí  ddiissttrriibbuuccii  

iinnffoorrmmaaccii  oo  jjeeddnnoottlliivvýýcchh  ddookkuummeenntteecchh  uužžiivvaatteellůůmm  aa  oohhllííddáá  kkoorreekkttnníí  jjeeddnnoottnnýý  pprroocceess  zzpprraaccoovváánníí,,  nneebboo  

ppřříímmoo  zzaajjiissttíí  sscchhvvaalloovvaaccíí  ččii  hhllaassoovvaaccíí  pprroocceess..  


