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Systémové poţadavky 

Aplikace Vrátnice 2010 je určena pro provoz v desktopovém prostředí firmy Microsoft. 

Podporovány jsou operační systémy Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, 

Windows Server 2008 a Windows 7. Podporovaný databázový server je  

MS SQL Server 2000/2005/2008 nebo server Oracle 9i a vyšší. 

Databázový server 

Minimální HW požadavky na konfiguraci databázového serveru odpovídají instalačním 

požadavkům zvolených následujících produktů: 

Operační systém 

Microsoft Windows XP Professional SP2 nebo vyšší 

Microsoft Windows Server 2003 SP1 nebo vyšší 

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition SP1 nebo vyšší 

Microsoft Windows Vista SP1 nebo vyšší (32 bit/64 bit) 

Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) 

Microsoft Windows Server 2008 (32 bit/64 bit) 

Microsoft Windows Server 2008 R2 (32 bit/64 bit) 

Databázový 

server 

Microsoft SQL Server 2000 SP3a nebo vyšší (nedoporučeno) 

Microsoft SQL Server 2005 SP1 nebo vyšší 

Microsoft SQL Server 2008 

Oracle Database Server Std. Edition verze 9i nebo vyšší 

Klientský počítač 

Klientskou aplikaci Vrátnice 2010 je možno provozovat na 32 nebo 64 bitových operačních 

systémem Microsoft Windows XP/2003/Vista/2008/2008 R2/7. 

Minimální požadavky pro spuštění aplikace: 

Procesor Procesor Pentium s frekvencí 1 GHz nebo vyšší 

RAM Minimálně 512 MB 

(doporučeno 1 GB nebo vyšší) 

Volné místo na 

disku pro instalaci 

až 700 MB 

Display Super VGA s minimálním rozlišením 1024×768 

(doporučeno vysoká kvalita barev (32 bitù)) 

Polohovací zařízení Standardní sériová, PS2 nebo USB myš 

Podporované 

operační systémy 

Microsoft Windows XP Home/Professional Edition SP2 nebo vyšší 

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition SP1 

Microsoft Windows Server 2003 SP1 nebo vyšší 

Microsoft Windows Server 2003 x64 Edition SP1 nebo vyšší 

Microsoft Windows Vista SP1 nebo vyšší (32 bit/64 bit) 

Microsoft Windows 7 (32 bit/64 bit) 

Microsoft Windows Server 2008 (32 bit/64 bit) 

Microsoft Windows Server 2008 R2 (32 bit/64 bit) 

Poţadovaný další 

software 

Microsoft Internet Explorer 6.0 nebo vyšší 

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 

Oracle Client 9i nebo vyšší (při připojování k Oracle Database Server) 

Na všechny požadované produkty je doporučeno instalovat vždy nejnovější Service Pack a jiné 

aktualizace. 
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Spuštění programu 

Program Vrátnice 2010 spustíte pomoci souboru Vratnice.NET.exe v aplikačním adresáři nebo 

z hlavního menu Start, Programs, Identita, Vrátnice 2010 případně dvojím kliknutím na ikonu 

Vrátnice 2010  umístěné na pracovní ploše. 

Při spuštění aplikace je důležité, aby byl z klientského počítače dostupný databázový server 

prostřednictvím lokální sítě. 

Při prvním spuštění programu je uživatel vyzván k vytvoření nového připojení k databázi. 

V zobrazeném dialogovém okně (obrázek 1) zvolte volbu Přidat. 

 

Obrázek 1 
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Obrázek 2 

Při konfiguraci nového připojení je nutné určit typ a název databázového serveru a jméno databáze 

aplikace. Pokud provozujete aplikaci proti databázovému serveru ORACLE, vyberte typ připojení 

Oracle Database. Při nasazení z MS SQL Serverem vyberte Microsoft SQL Server. 

V případě připojení na SQL Server zadejte parametry připojení název databázového serveru, typ 

přihlášení (Windows nebo SQL Server přihlášení). V případě SQL Server přihlášení zadejte 

uţivatelské jméno a heslo a dále vyberte jméno databáze. 

Po stisku tlačítka Rozšířené můžete dále specifikovat pokročilé volby připojení. Jedná se o 

Connection timeout (maximální doba připojování k databázovému serveru) a 

Command timeout (maximální doba vykonávání jednoho volání na databázový server). 

V případě ORACLE připojení zadejte název serveru, jméno a heslo uživatele. 

Dále můžete upravit název připojení a potvrdit údaje tlačítkem OK, které provede test a uložení 

vytvořeného připojení. 
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Přihlášení do aplikace 

Po úspěšném spuštění aplikace a ověření připojení k databázovému serveru je zobrazen následující 

přihlašovací dialog: 

 

Obrázek 3 

V dialogu je požadováno vyplnění přihlašovacího jména a hesla uživatele. 

Stav po instalaci aplikace umožňuje přihlášení na výchozí administrátorský účet, kterému odpovídá 

přihlašovací jméno ‟Administrator‟ s prázdným heslem. Je velmi důleţité nejlépe ihned po 

prvním spuštění aplikace provést změnu hesla tomuto výchozímu účtu a případně nastavení 

dalších uţivatelských účtů. 

Po přihlášení jakýmkoliv platným uživatelským jménem a jemu příslušejícím heslem, budou 

aplikována omezení nastavení práv tak, že budete mít přístup jen k těm částem programu, jejichž 

používání vám bylo povoleno. Po zadání jména a hesla klikněte na tlačítko OK. Pokud je jméno 

i heslo správné dojde k úspěšnému ověření zadaných informací a vstupu do aplikace. 

Jestliže zadáte neplatné jméno nebo heslo, budete na chybu upozorněni chybovým hlášením. 

Pozn.: Neplatným jménem nebo heslem se rozumí i správně zadaný řetězec, ale se špatnou velikostí 

znaků (‟A‟ místo ‟a‟ apod.). Ověřte si proto, zda nemáte zapnutý CAPS LOCK. Při zadávání hesla 

se na obrazovce z bezpečnostních důvodů objevují pouze hvězdičky, heslo se však zaznamenává 

přesně tak, jak jej zadáváte. Přihlašujete-li se do nově instalovaného programu poprvé, použijte 

jméno ‟Administrator„ a prázdné heslo (nevyplněné pole Heslo). 

Ověřování uţivatelů podle přihlášení do systému Windows (trusted autentizace) 

Standardním postupem při spouštění programu je zadávání přihlašovacího jména a jeho hesla ručně 

do zobrazených polí. Vzhledem ke skutečnosti již přihlášeného uživatele do systému Windows, 

může být využito tohoto přihlášení i pro vstup do prostředí aplikace Vrátnice 2007. 

Při spuštění aplikace je proto automaticky prováděno ověřování aktuálního přihlášení do Windows 

proti množině uživatelů zavedených v systému. Jinak řečeno, musí v systému existovat vazba mezi 

uživatelem a systémovým profilem uživatele Windows. V takovém případě není ani dialogové okno 

pro zadání přihlašovacích informací zobrazeno a program provede automatický vstup do systému. 
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Základní obrazovka 

Po spuštění programu a přihlášení je zobrazena základní obrazovka uživatelského rozhraní aplikace. 

V něm je již po startu zobrazeno základní okno pro přehled a tvorbu návštěv (viz okno 

Evidence návštěv). Hlavní obrazovka dále umožňuje otevírat a přepínat veškeré další okna 

aplikace Vrátnice 2010. 

 

Obrázek 4 
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Ke všem položkám programu máte přístup pomocí textové nabídky (v horní části obrazovky). 

Při otevření více než jednoho okna je dále ve spodní části zobrazen panel aktuálně otevřených oken 

umožňující velmi rychlé a pohodlné přepínání mezi jednotlivými otevřenými okny. 

Následující tabulka zobrazuje přehled nabídek: 

Poloţka Popis 

Soubor 

Odhlásit Odhlášení aktuálního uživatele z aplikace 

Změna hesla Změna hesla aktuálně přihlášeného uživatele 

Konec Ukončení aplikace 

Zobrazit 

Přítomnost Zobrazení přehledu přítomnosti 

Kontrola osob Zobrazení informací osob 

Události Zobrazení historie událostí 

Návštěvníci Zobrazení přehledu návštěvníků 

Audit Zobrazení přehledu auditu 

Vrátnice Zobrazení přehledu vrátnic 

Údaje o navštívených Správa doplňujících údajů o navštívených 

Návštěvnické objekty Zobrazení přehledu návštěvnických objektů 

Zóny Zobrazení přehledu zón 

Přiřazení snímačů k zónám Zobrazení přiřazení snímačů k zónám 

Karty Zobrazené přehledu karet 

Uživatelé Zobrazení přehledu uživatelů 

Profily práv Zobrazení přehledu profilů práv 

 Nástroje 

Změna připojení k DB Změna připojení k databázi 

Změna vrátnice Změna nastavení aktuální vrátnice 

Nastavení programu Změna nastavení parametrů aplikace 

Okna* 

Automaticky ukládat 

rozvržení oken 

Zapnutí nebo vypnutí automatického ukládání rozvržení oken pro 

aktuálního uživatele Windows při ukončení aplikace 

Uložit rozvržení oken Uložit aktuální rozvržení oken pro aktuálního uživatele Windows 

Uložit rozvržení oken jako 

výchozí 

Uložit rozvržení oken jako výchozí pro celý počítač 

Obnovit výchozí rozvržení 

oken 

Obnovit výchozí rozvržení oken uložený pro počítač 

Zavřít vše Zavření všech aktuálně otevřených oken 
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Nápověda 

Obsah Zobrazení obsahu nápovědy 

Aktivace produktu Zobrazení průvodce aktivací produktu 

O aplikaci Zobrazení dialogu s informacemi o aplikaci 

Práce s okny 

Kromě základního okna evidence návštěv je možné mít současně v prostředí programu Vrátnice 

2010 otevřená i jiná libovolná okna, jako jsou jiné přehledy apod. Některá okna umožňují být 

otevřená i vícekrát. 

Pravidla pro otevírání oken 

Výběrem některé z položek nabídky Zobrazit, se otevírá nové okno, pokud ještě není aktuálně dané 

okno otevřeno nebo pouze dojde k jeho aktivaci (přepnutí) pokud je již dané okno aktuálně 

otevřené. Pokud chcete otevřít novou instanci okna (pokud to vybrané okno umožňuje) použijte 

pravého tlačítka myši a zvolte volbu Otevřít <název okna> z kontextové nabídky (viz obrázek 5). 

Stejného efektu lze také docílit přidržením klávesy Shift během volení volby nabídky Zobrazit. 

 

Obrázek 5 

Pokud chcete rychle zavřít všechna otevřená okna, použijte volbu Zavřít vše v menu Okna. 

Panel aktuálně otevřených oken 

Nejrychlejší a nejpohodlnější přepínání oken představuje panel aktuálně otevřených oken. Ten je 

automaticky zobrazen v dolní části hlavního okna, pokud je otevřeno některé další okno kromě 

základního okna evidence návštěv (stejný panel je také zobrazen u každé skupiny oken – viz dále). 

Kromě přepínání aktuálně otevřených oken nabízí tento panel prostřednictvím místní nabídky i 

volbu pro otevření nové instance daného okna (pokud to vybrané okno umožňuje). Pokud je některé 

okno otevřeno vícekrát, bude se u druhého a všech dalších instancí tohoto okna vypisovat v 

seznamu v závorce za jeho názvem číslovka vyjadřující pořadí otevření tohoto okna. 
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Skupiny oken 

Program umožňuje upravit rozvržení oken libovolným počtem horizontálního či vertikálního 

rozdělení pracovní plochy programu na menší oblasti. V každé této oblasti pak může být zobrazeno 

jedno nebo skupina více oken. Pro každou skupinu oken je pak zobrazen samostatný panel pro 

přepínání aktuálně otevřených oken ve skupině. 

Rozdělení pracovní plochy programu provedete následujícím postupem: 

1. Otevřete okno, které chcete umístit do nově vytvořené oblasti (rozdělení pracovní plochy). 

2. Stisknutím a držením levého tlačítkem myši „uchopte” (drag&drop) nově otevřené okno z 

panelu aktuálně otevřených oken a najeďte myší někam na vnitřní plochu ostatních oblastí. 

Uprostřed dané oblasti se zobrazí ukotvovací panel (viz obrázek). 

3. Najeďte myší na některé z možných umístění (nahoru, dolu, vlevo, vpravo) zobrazených na 

panelu a uvolněte (dosud stále stisknuté) levé tlačítko myši. Uchopené okno se vloží do 

nové oblasti vzniklé rozdělením oblasti původní. 

 

Přesun okna z jedné oblasti do jiné provedete následujícím postupem: 

1. Stisknutím a držením levého tlačítkem myši „uchopte” (drag&drop) dané okno z panelu 

aktuálně otevřených oken skupiny nebo okno „uchopte” za jeho záhlaví a najeďte myší 

někam na vnitřní plochu cílové oblasti. Uprostřed dané oblasti se zobrazí ukotvovací panel. 

2. Najeďte myší na prostřední ze zobrazených umístění na panelu a uvolněte (dosud stále 

stisknuté) levé tlačítko myši. Uchopené okno se vloží do cílové oblasti. 

Velikostí libovolné oblasti můžete upravit následujícím postupem: 

1. Přejeďte myší na čáru oddělující dvě existující oblasti. Ukazatel myši se změní na dvojitou 

horizontální nebo vertikální čárku se šipkami . 

2. Stiskněte a držte levé tlačítko myši. Jejím pohybem ve směru šipek můžete rozhraní 

přesunout. 

3. Pokud jste s novou velikostí oken spokojeni, uvolněte levé tlačítko myši. 
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Aktuální rozvržení oken si můžete uložit buď pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele Windows 

(volba hlavní nabídky Okna\Uloţit rozvrţení oken) nebo jako výchozí rozvržení pro všechny 

uživatele pro celý počítač (volba Okna\Uloţit rozvrţení oken jako výchozí). Výchozí rozvržení 

pak bude použito pro každého uživatele v případě, pokud uživatel nemá definované a uložené 

rozvržení vlastní. 

Dále lze povolit automatické ukládání aktuálního rozvržení při každém ukončení aplikace 

Vrátnice 2010 a to volbou Okna\Automaticky ukládat rozvrţení oken. Tato volba je platná 

pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele Windows. Druhá aktivace této volby automatické 

ukládání opět vypne. 

K výchozímu rozvržení se také lze kdykoliv vrátit pomoci volby Okna\Obnovit výchozí rozvrţení 

oken. 



 Uživatelská příručka - Vrátnice 2010 

 Strana 12 

Společné ovládací prvky 

Okna, která zobrazující přehledy dat a slouží pro jejich editaci, mají některé ovládací a informační 

prvky společné. V horní části okna je to panel nástrojů pro manipulaci se záznamy v tabulkách. 

 

Jsou to prvky (v pořadí zleva): 

 Prvek Popis 

 Nový Přidává nový záznam do tabulky. 

 Uložit Ukládá nově přidaný nebo editovaný záznam tabulky. 

 Odstranit Provede odstranění aktuálně vybraného záznamu z tabulky. 

 Obnovit 

 

Způsobí znovunačtení obsahu aktuálního okna – pokud byly 

jakkoliv upraveny záznamy v okně, např. i z jiného okna, 

toto tlačítko zajistí zobrazení aktuálního stavu záznamů. 

 Tisk Umožňuje tisk aktuální tabulky nebo přehledů spojených 

s aktuálním oknem. 

 Řazení  Pole pro nastavení kritéria, podle něhož jsou záznamy v 

tabulce aktuálně seřazeny. 

 Seřadit vzestupně Provede nastavení vzestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Seřadit sestupně Provede nastavení sestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Počet Udává aktuální počet záznamů v zobrazené tabulce. 

Variabilní zobrazení 

Poměr velikosti horní a spodní části okna (přehledu a detailu vybraného záznamu) si můžete 

nastavit podle vlastních potřeb. Pokud má záznam větší počet parametrů zobrazených ve spodní 

části okna, můžete si rozhraní posunout blíže hornímu okraji obrazovky. Jestliže máte naopak 

zobrazenu tabulku s velkým počtem záznamů a chcete jich mít zobrazeno co možná nejvíce 

najednou, přesuňte dělicí čáru blíže spodnímu okraji obrazovky. Nový poměr mezi velikostí horní 

a spodní částí okna můžete nastavit následujícím postupem: 

1. Přejeďte myší na čáru oddělující horní a spodní část okna. Ukazatel myši se změní na 

dvojitou horizontální čárku se šipkami . 

2. Stiskněte a držte levé tlačítko myši. Jejím pohybem nahoru nebo dolů můžete rozhraní 

přesunout. 

3. Pokud jste s novou velikostí částí okna spokojeni, uvolněte levé tlačítko myši. 

Pro jednotlivá okna bude toto nastavení vždy uložené a při příštím otevření okna bude velikost 

nastavena přesně taková, jaká byla při jeho opouštění. 
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Práce se záznamy v tabulkách 

Většina tabulek, se kterými můžete v prostředí programu pracovat, používá stejný způsob práce se 

záznamy. Týká se to především následujících operací: 

 přidání nového záznamu 

 editace (změna) stávajícího záznamu 

 smazání záznamu 

 obnovení (aktualizace) výpisu tabulky 

 třídění záznamů v tabulce 

V následujících odstavcích najdete popis základních operací se záznamy, které můžete provádět 

prakticky u všech tabulek. 

Přidání nového záznamu 

1. Klikněte na tlačítko Nový , které najdete na liště v levém horním rohu okna tabulky. V 

seznamu záznamů v horní části okna naskočí nový prázdný řádek a ve spodní části okna, v 

panelu detailu záznamu, se objeví prázdná pole pro vyplnění. 

2. Zadejte do všech příslušných polí požadované údaje. Ne všechna pole jsou u každé tabulky 

povinná. 

3. Pokud jste vyplnili všechny požadované údaje, uložte nový záznam jedním z níže 

uvedených způsobů: 

a) klikněte na tlačítko Uloţit  

nebo 

b) klikněte v seznamu záznamů v horní části okna na jiný záznam; program zobrazí dotaz 

na uložení záznamu, který právě opouštíte. 

nebo 

c) jestliže chcete pokračovat v přidávání dalšího záznamu, klikněte na tlačítko Nový; 

program zobrazí dotaz na uložení právě opouštěného záznamu. 

nebo 

d) pokud už v tabulce žádné další změny dělat nechcete, můžete celé okno tabulky zavřít 

kliknutím na tlačítko s křížkem v pravém horním rohu obrazovky (vždy nejspodnější 

tlačítko s křížkem); i v tomto případě se objeví dotaz na uložení rozpracovaného 

záznamu. 

V případě, že se vám při zadávání nového záznamu podařilo zapomenout na vyplnění některé z 

položek považovaných za povinné, dovolí si vám program jejich zadání připomenout. Naprostá 

většina takovýchto upozorňujících hlášek obsahuje přesné určení pole, které je potřeba vyplnit. 

Pokud jste si přidání nové položky do tabulky rozmysleli a nechcete právě zpracovávaný záznam 

uložit, klikněte v seznamu již existujících položek v horní části okna na jiný záznam nebo použijte 

tlačítko Obnovit  a zobrazený dotaz na uložení rozpracovaného záznamu zavřete tlačítkem Ne. 

Rozpracovaný záznam nebude uložen. 

Pokud se vám podaří při zadávání nové položky do tabulky omylem kliknout na některý již 

existující záznam, bude zobrazen výše popsaný dialog s dotazem na uložení nebo neuložení 

záznamu. Pokud v takovém případě chcete ještě pokračovat v úpravě parametrů přidávané položky, 

klikněte na tlačítko Storno. Záznam nebude uložen, ale vrátíte se k jeho editaci, kterou můžete 

uložit až po dokončení. 
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Editace záznamu 

Proces úpravy kteréhokoliv záznamu není potřeba zahajovat žádným vyhrazeným tlačítkem nebo 

ikonou, v prostředí programu jednoduše klikněte v seznamu položek tabulky v horní části okna na 

záznam, který chcete upravit a ve spodní části okna proveďte požadované změny. 

Jakmile jsou všechny požadované změny provedeny, nezapomeňte upravený záznam uložit. Pokud 

uložení neprovedete sami, program vás k uložení záznamu vyzve dotazem na uložení nebo 

neuložení záznamu. Pro uložení změněného záznamu si vyberte kteroukoliv z dostupných možností 

uvedených v bodech a) až d) v předcházející podkapitole Přidání nového záznamu. 

Odstranění záznamu 

Označte v seznamu záznamů v horní části okna tabulky ten, který chcete odstranit, a klikněte na 

tlačítko Odstranit . Vždy bude následovat zobrazení dialogu pro potvrzení smazání záznamu.  

Aktualizace obsahu tabulky 

Každá z tabulek nebo zobrazeného přehledu je vybavena tlačítkem Obnovit , které zajišťuje 

aktualizaci obsahu okna. Protože v prostředí programu můžete mít otevřeno i více oken téže tabulky 

současně, zajistíte po kliknutí na tlačítko Obnovit, že bude zobrazen skutečně aktuální přehled 

záznamů. 

Řazení záznamů v tabulkách 

Záznamy při zobrazení tabulky nebo přehledu jsou vždy setříděny podle některého z kritérií. Toto 

kritérium můžete změnit a nechat záznamy v okně tabulky seřadit podle jiného parametru. Toho 

můžete docílit dvojím způsobem: 

1. Výběrem názvu sloupce, podle něhož chcete záznamy seřadit v poli Řazení. Položky v 

tabulce budou ihned setříděny podle vybraného kritéria, a to vzestupně. Pokud chcete 

provést sestupné řazení podle vybraného kritéria, použijte tlačítko Seřadit sestupně  

případně pro návrat k vzestupnému řazení tlačítko Seřadit vzestupně . Zvolený sloupec, 

podle něhož se třídí, bude kromě pole Řazení označen i malou šipkou v záhlaví. 

2. Kliknutím na záhlaví sloupce, podle něhož chcete záznamy seřadit. První kliknutí setřídí 

záznamy vzestupně, druhé pak sestupně. Indikace třídicího sloupce je stejná jako v 

předcházejícím případě – zobrazením názvu sloupce v poli Řazení i zobrazením malé šipky 

v záhlaví sloupce. 
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Evidence návštěv 

Toto základní okno je vždy automaticky zobrazeno s obrazovkou aplikace a není ho možné zavřít 

(také ho nelze zobrazit vícekrát). 

Pokud se nacházíte v jiném okně, do tohoto okna se můžete přepnout zpět za pomoci panelu 

otevřených oken nebo pomocí nabídky Okna, kde se vždy nachází volba Evidence návštěv. 

 

Obrázek 6 

Formulář je rozdělen na dvě hlavní části, horní část zobrazuje seznam přehledu návštěv podle 

zadaných filtrů, dolní část obsahuje záložky, pod kterými se zobrazují části pro zadávání nových 

návštěv a jejich ukončení, dále přehled průchodů vybrané návštěvy a přehled přítomnosti. 

Panel nástrojů 

Panel nástrojů okna je odlišný od standardního, který je k vidění v jiných oknech přehledů, 

důvodem je také rozdílná práce se záznamy návštěv. 
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Obsahuje tyto prvky (v pořadí zleva) 

 Prvek Popis 

 Automaticky obnovovat Toto tlačítko je po stisku zapnuto (zamáčknuto) a opětovným 

stiskem dojde k jeho vypnutí. Základním nastavením je 

automatická obnova po 30-ti sekundách. Tuto hodnotu lze 

v případě potřeby upravit v části Základní dialogu 

Nastavení programu. 

Při vypnutí automatické obnovy je přehled sám přeobrazen 

pouze při zadání nové návštěvy nebo ručně pomoci tlačítka 

obnovit. Proto se může stát, že přehled návštěv bude 

zobrazovat již neaktuální údaje návštěv. 

 Obnovit Způsobí ruční znovunačtení obsahu přehledu návštěv podle 

aktuálního stavu dat v databázi. 

 Tisk Umožňuje tisk přehledu návštěv nebo dalších sestav. 

 Řazení  Pole pro nastavení kritéria, podle něhož jsou záznamy v 

tabulce aktuálně seřazeny. 

 Seřadit vzestupně Provede nastavení vzestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Seřadit sestupně Provede nastavení sestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Hledat Umožní hledání položky obsahující zadané slovo. 

Přehled návštěv 

Přehled návštěv zobrazuje tyto údaje:  

 Kód návštěvy - jedná se o jedinečnou identifikaci návštěvy v rámci dne. Pokud není 

návštěva založena aktuální den, je v závorkách uveden navíc datum založení návštěvy. 

 Návštěvník - jméno případně firma návštěvníka aktuální návštěvy. Pokud je v návštěvě 

vedeno vozidlo, může se pak jednat o řidiče. 

 Vozidlo - SPZ vozidla návštěvy, bylo li k návštěvě přiřazené. 

 Navštívený - zde je zobrazena osoba zaměstnance, kterou návštěvník navštěvuje. V závorce 

na jménem navštíveného je uvedeno jeho středisko (pokud je k nějakému přiřazen). 

 Navšť. karta - zde je uvedeno označení a číslo návštěvnické karty, pokud byla návštěvě 

vydána. 

 Navšť. karta vozidla - pokud byla vozidlu vydána samostatná karta pro vozidlo, je její 

označení a číslo uvedeno v tomto poli. 

 Zaloţení - zde je zobrazen datum a čas založení návštěvy. 

 Vrátnice zaloţení – číslo vrátnice, na které byla návštěva založena. 

 Příchod – datum a čas prvního průchodu návštěvníka snímačem na vydanou návštěvnickou 

kartu. 

 Ukončení – zde je zobrazen datum a čas ukončení návštěvy, tj. čas odepsání návštěvnické 

karty, pokud návštěvě byla vydána. 

 Vrátnice ukončení – číslo vrátnice, na které byla návštěva ukončena a návštěvníkovi 

odebrána karta (pokud mu byla vydána). 
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 Odchod – datum a čas posledního průchodu návštěvníka snímačem na návštěvnickou kartu 

před jejím odepsáním. 

 Pověřená osoba – Osoba, jejíž kartou bylo provedeno potvrzení založení návštěvy. Tento 

sloupec je v přehledu zobrazen pouze, pokud je systém nastaven pro vyžadování 

potvrzování založení návštěvy kartou pověřené osoby. 

 Poznámka - doplňující údaje návštěvy. 

Šířky jednotlivých sloupců přehledu lze libovolně měnit, a tím přizpůsobit jeho vzhled Vaším 

potřebám. Také je změna šířek sloupců automaticky uložena a tím zachována pro příští zobrazení 

formuláře. 

Filtrování přehledu návštěv 

Následující část popisuje pole, podle kterých je možné filtrovat hlavní přehled návštěv. Jsou 

rozdělené na dvě části, první část obsahuje pole a volby pro nejběžnější filtrování, které jsou 

zobrazené hned pod panelem nástrojů v horní části okna. Druhá část obsahuje pole pro další 

rozšiřující možnosti filtrování, a jsou zobrazeny samostatně v dialogovém okně, které je možné 

vyvolat stiskem tlačítka . 

 

Základní možnosti pro filtrování přehledu návštěv jsou následující: 

Pole Popis 

Typ Výběr obsahuje možnost filtrovat pouze návštěvy samotných 

návštěvníků (volba Návštěvníci), nebo pouze návštěvy, 

kterým je přiřazené vozidlo (volba Vozidla), návštěvníkem 

se pak rozumí řidič tohoto vozidla. První možností je volba 

Vše, při které není tento filtr uplatněn. 

Aktuální návštěvy Při zaškrtnutí tohoto přepínače jsou zobrazovány pouze 

neukončené návštěvy tj. ty návštěvy, které nemají vyplněn 

čas jejich ukončení a vydané návštěvnické karty těchto 

návštěv nejsou odepsané. 

Při této volbě nelze uplatnit filtr na počet zobrazovaných dnů. 

Zobrazovat x dnů Zde se zadává počet dnů stáří ukončených návštěv od 

aktuálního dne, které jsou ještě zobrazovány. Výchozí 

nastavení je jeden den, při kterém jsou zobrazovány jen 

návštěvy založené aktuální den. Počet dnů se neuplatňuje na 

neuzavřené (tj. aktuální) návštěvy, ty jsou zobrazovány vždy, 

proto je tato volba potlačena v případě zapnutí zobrazování 

pouze těchto aktuálních návštěv. 

Aktuální vrátnice  Při zapnutí této volby jsou zobrazovány jen návštěvy 

založené na aktuální vrátnici. 

Pokud potřebujete přehled návštěv filtrovat podle jiných než těchto hledisek, zvolte volbu 

rozšířeného filtru. To provedete stiskem tlačítka , po kterém je zobrazeno dialogové okno 

s výběrem dalších možností filtrování. Toto okno je znázorněné na Obrázku 8. Pokud je zapnutý 

tento rozšířený filtr, je to signalizováno zobrazením tohoto tlačítka v zamáčknutém stavu. 
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Obrázek 7 

Možnosti zadání rozšířeného filtru jsou následující: 

 Období - umožňuje filtrovat návštěvy podle jejího dne založení. Pro aktivaci filtru je 

potřeba zapnout přepínač Období, a zadat rozmezí dnů od a do (obě meze jsou v případě 

zapnutí filtru povinné). 

Při zapnutí tohoto filtru není uplatněn filtr  počet dnů stáří návštěv 

a na rozdíl od něho se také filtrování obdobím uplatní na všechny návštěvy 

(tedy né pouze na uzavřené). 

 Návštěvník - omezuje zobrazovanou množinu návštěv pouze na konkrétního vybraného 

návštěvníka. 

 Vozidlo - omezuje přehled návštěv na návštěvy s konkrétním vybraným vozidlem. 

 Firma - výběr firmy umožňuje zobrazení návštěv s návštěvníky případně vozidly z jedné 

konkrétní firmy (pokud je u návštěvníků správně zadána). Výběr navíc slouží pro omezení 

seznamů výběru návštěvníka nebo vozidla v tomto dialogu. 

 Navštívený - filtruje přehled návštěv na vybraného navštíveného tj. osobu zaměstnance, 

kterou návštěvník navštěvuje. 

 Středisko - slouží jednak pro filtrování přehledu návštěv podle střediska navštíveného na 

toto vybrané a jednak zároveň omezuje výběr navštívených v tomto dialogu. 

 Vrátnice- filtruje návštěvy podle vrátnice založení. Při zadání tohoto filtru se vyruší filtr na 

aktuální vrátnici přehledu. 
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 Zóna - filtruje přehled na návštěvy založené na vrátnicích vybrané zóny nebo vrátnice 

libovolné podřazené zóny k vybrané zóně. Stejné pravidlo na filtrování vrátnic se také 

uplatní na omezení výběru vrátnice v tomto dialogu po vybrání zóny. 

 Typ návšť. karty – filtruje přehled na návštěvy s vydanou kartou vybraného typu 

návštěvnické karty. 

 Karta - filtruje návštěvy podle návštěvnické karty. 

Filtrování výběrem z těchto možných zadání lze libovolně kombinovat, patřičný výběr filtru se 

zruší vyprázdněním odpovídajícího políčka tj. klávesou DEL. 

Zadaní filtru se potvrdí stiskem tlačítka OK, stiskem tlačítka Storno se dialogové okno zavře bez 

změny nastavení filtru. Pokud je dialogové okno vyvoláno, je stav jeho políček vždy nastaven podle 

aktuálně použitého filtru, pokud tedy např. potřebujete pouze zjistit, jaký filtr je uplatňován 

vyvolejte tento dialog a pak jej opusťte tlačítkem Storno. 

Při aplikování rozšířeného filtr je tlačítko pro jeho vyvolání zobrazováno v zamáčknutém stavu, 

takže vždy hned vidíte, že je zapnutý. Také je zpřístupněno tlačítko pro jeho rychlé zrušení . 

Po stisku tohoto tlačítka je veškeré nastavení v dialogovém okně rozšířeného filtru zrušeno 

a přehled je přeobrazen pouze podle základních možností filtru. 

Zobrazení rozšířených informací o návštěvníkovi, vozidlu nebo navštíveném 

K poli Návštěvník, Vozidlo nebo Navštívený existující návštěvy, která je aktuálně zobrazená 

v přehledu návštěv, lze zobrazit podrobnější informace. 

Zobrazení těchto informací docílíte následujícím postupem: 

1. V přehledu vyberte (označte) řádek návštěvy 

2. Umístěte kurzor myši nad některé z polí Návštěvník, Vozidlo nebo Navštívený vybraného 

řádku návštěvy.  

V informačním rámečku ve spodní části obrazovky (pod částí pro zadávání nové návštěvy) budou 

zobrazeny informace k danému poli. 

 

Pozn.: Šedá barva informačního rámečku informuje o tom, že jsou aktuálně zobrazovány informace 

k již existující návštěvě (na rozdíl od zobrazování informací k nově zadávané návštěvě, kdy je 

informační rámeček žlutý). 
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Zadávání a práce s návštěvami 

K tomuto slouží ouško Návštěva v dolní části základního okna evidence návštěv. Tato část okna je 

zobrazena na dvě části. Levá část slouží pro zadání nové návštěvy, pravá část pak pro její ukončení, 

opravu a případné další volby záznamu návštěvy. 

 

Zde je přehled nejdůležitějších tlačítek této části: 

 Tlačítko Popis 

 Obnova seznamu detailu Toto tlačítko slouží pro ruční obnovení obsahu výběrových 

polí na formuláři pro zadávání nové návštěvy. Jedná se o pole 

návštěvník, vozidlo a navštívený. 

 Zadání předmětů návštěvy Slouží pro vyvolání dialogového okna pro zadání předmětů 

nové návštěvy. 

 Výběr podkladu návštěvy Zobrazení přehledu aktuálních podkladů návštěv a možnost 

jeho výběru. 

 Zobrazení předmětů 

návštěvy 

Umožní kdykoliv zobrazení přehledu předmětů aktuálně 

vybrané návštěvy (nezaleží na tom, zda byla návštěva již 

ukončená). Stejný seznam je také automaticky zobrazován 

v případě ukončování návštěvy, pokud návštěva obsahuje 

zadané předměty 

 Poznámka Tlačítko vyvolává dialogové okno pro zobrazení, nebo zadání 

poznámky k aktuálně vybrané návštěvě. 

 Tisk formuláře návštěvy Provádí tisk návštěvního lístku tj. formuláře povolení 

návštěvy pro aktuálně vybranou návštěvu. 

Zadání nové návštěvy 

Pro založení nové návštěvy je požadováno vyplnění návštěvníka čí vozidla, navštíveného a 

případně číslo vydávané návštěvnické karty (nebo karet). Pole pro zadání těchto údajů jsou v levé 

části formuláře a jsou realizována pomoci výběrových polí, po rozevření seznamů je pak možné 

v seznamech listovat. Druhou možností zadání je přímé psaní do těchto polí, při kterém dochází 

k automatickému vyhledávání v seznamech. Po výběru je vždy pod políčkem zobrazen popis 

týkající se vybrané položky seznamu. Také jsou pro aktuálně označené políčko zobrazeny další 

doplňující údaje výběru ve žlutém rámečku ve spodní části formuláře. 
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Informační žlutý rámeček ve spodní části okna vždy zobrazuje údaje o aktuálním návštěvníkovi, 

vozidle nebo navštíveném. Tyto údaje se vztahují k políčku, které je aktivní (provádí se v něm 

zadávání), ale pokud chcete zobrazit informace jiného políčka, stačí na něj najet myší bez nutnosti 

přerušení zadávání. Ke kterému poli se informace vztahují, je také možné odhadnout podle obrázku 

ikony před vlastním textem rámečku. 

Pro jednotlivá políčka návštěvy dále platí: 

 Návštěvník 

Seznam pro výběr osoby návštěvníka je nabízen z již existujících (zadaných) návštěvníků. 

Pokud se návštěvník v seznamu nenachází, neznamená to ale nutně, že není ještě zadaný, 

seznam je totiž automaticky filtrován jen na ty návštěvníky, jejichž doba od poslední návštěvy 

(vztaženo na aktuální zónu) nepřesahuje určitý počet dnů. 

Výchozí nastavení pro skrytí návštěvníků v seznamu je stáří 3 měsíců, tento počet měsíců lze 

změnit v části Osoby dialogu Nastavení programu, nebo lze toto chování vypnou a nechat 

zobrazovat v seznamu vždy všechny existující návštěvníky. 

Pokud nelze návštěvníka v seznamu najít, pro jeho vyhledání nebo zadání slouží tlačítko  

vedle pole pro jeho výběr. Po jeho stisknutí je vyvoláno dialogový formulář sloužící pro 

vyhledání návštěvníka ze všech existujících nebo zadání nového v případě že návštěv nebude 

ani poté nalezen. Postup jeho vyhledání a zadání je popsán dále v kapitole Návštěvníci. 

Pro vyvolání tohoto dialogového okna přímo z políčka zadávání lze také použít klávesovou 

zkratku CRTL+SHIFT+ENTER. 

Při vybraném údaji návštěvníka lze také tlačítkem  nebo  vpravo na žlutém informačním 

rámečku (nebo kombinací CTRL+E) vyvolat zobrazení nebo editaci poznámky návštěvníka. 

 

Návštěvník může být označen jako nežádoucí osoba (funkce Blacklist). Při výběru takto 

označeného návštěvníka je tato skutečnost zobrazena v informačním rámečku. 

 

nebo 

 

 Vozidlo 

V seznamu pro výběr vozidel jsou vždy všechna existující vozidla. Pokud se požadované 

vozidlo v seznamu nenachází, pro jeho zadání slouží tlačítko , které vyvolává dialogové okno 

pro jeho zadání obdobně jako u návštěvníka. 
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Postup zadání vozidla je dále popsán v kapitole Vozidla. 

Pro vyvolání tohoto dialogového okna přímo z políčka zadávání lze také použít klávesovou 

zkratku CRTL+SHIFT+ENTER. 

 Navštívený 

Seznam zobrazuje osoby zaměstnanců, které jsou v systému vedeny. Podle nastavení systému 

lze seznam osob filtrovat podle údajů z přítomnosti aktuální zóny vrátnice (toto nastavení lze 

změnit v části Vrátnice dialogu nastavení programu). Pokud seznam zobrazuje přítomné i 

nepřítomné osoby, je informace, je-li aktuálně vybraná osoba přítomná nebo nepřítomná, 

zobrazována v informačním rámečku v dolní části formuláře. 

 

Protože se jedná o data přebíraná z jiného systému (z přístupového nebo personálního systému), 

nelze osoby uživatelem programu vrátnice přímo zadávat. 

Kromě osob se v seznamu zobrazují dále i tzv. návštěvnické objekty. Jedná se o jiná místa než 

např. kanceláře konkrétních zaměstnanců, na která ale lze uskutečňovat návštěvy. Typicky jsou 

zde zadány prostory jako jídelna nebo jednací místnost apod. 

Osoby i návštěvnické objekty mohou být v systému vedeny na určité středisko (rozdělení 

podniku podle organizační struktury). Pro usnadnění výběru navštívených a návštěvnických 

objektů je možné tento výběr omezit vybráním požadovaného střediska. Výběr střediska nemá 

žádný jiný vliv na údaje zakládané návštěvy. 

V některých případech může být žádoucí nechat obnovit seznamy ve výběrových polích znovu 

aktuálnějšími daty z databáze. To je možné stiskem tlačítka  v pravé části panelu nástrojů okna 

evidence návštěv. 

Kromě ruční možnosti obnovení seznamů je možné nastavit i automatické obnovování po stanovené 

době.  Toto nastavení naleznete v části Osoby dialogu nastavení programu. 

K návštěvníkovi, případně i k vozidlu může být vydána návštěvnická karta. Zda je vydání karet 

požadováno, je dáno způsobem používání a konfigurací systému (případně také závisí na tom, 

s jakými dalšími systémy aplikace vrátnice dále spolupracuje). Při konfiguraci s přístupovým 

systémem pak dále aplikace umožňuje sledování jednotlivých průchodů a přítomnosti návštěv na 

základě vydaných návštěvnických karet. V případě nevydávání karet pak aplikace nabízí funkci 

automatického tisku návštěvního lístku (formuláře pro povolení návštěvy) s uvedeným kódem 

návštěvy. 

Číslo vydávaných návštěvnických karet vyplníte pro návštěvníka nebo vozidlo zapsáním do 

patřičných polí. 

Zadávání čísel karet je možné zjednodušit používáním čtečky karet připojené k počítači. 

Ruční vstup karet lze případně v nastavení oprávnění úplně potlačit a tím vynutit zadávání pouze 

čtením karet (zabrání se tím možné chybě zadání čísla karty). 

Dále lze nastavit (Nastavení programu/Vrátnice) automatické potvrzení založení nové návštěvy 

po přečtení karty v případě, kdy jsou již vyplněny všechny požadované údaje. 

Dále pro novou návštěvu můžete zadat předměty, které jsou návštěvníkovi na vrátnici odebrány, 

nebo předměty, které jsou naopak návštěvníkovi na vrátnici vydávány (např. ochranné pomůcky). 

Oba typy předmětů se zadávají v dialogovém okně, které vyvoláte stiskem tlačítka . 

Po vyplnění všech požadovaných polí založení návštěvy potvrdíte stiskem tlačítka Zaloţit. 
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Pokud je nastaveno (Nastavení programu/Vrátnice/Aktivace a deaktivace návštěvy) vyžadování 

potvrzení založení návštěvy přečtením (případně ručním zadáním čísla) další karty je zobrazeno 

okno s výzvou pro toto potvrzení. Potvrzení lze provést buď přiložením karty navštíveného (pro 

danou návštěvu) nebo kartou pověřené osoby. Pověřená osoba je osoba označená právem Potvrzení 

návštěvy ve formuláři Údaje o navštívených. 

Při zakládání návštěvy systém kontroluje: 

 Návštěvnické karty - kontroluje se platnost a existence vydávaných návštěvnických karet 

v systému. 

 Blacklist - kontroluje se, zda není zadanému návštěvníkovi systémem zakázaný vstup tj. zda 

není uveden v blacklistu. U návštěvníka v blacklistu je dále nastaveno chování: 

Zákaz založení návštěvy – návštěva s tímto návštěvníkem nelze založit (návštěvníka nelze 

vpustit do objektu). 

Povolení založení návštěvy – program zobrazí varování, jehož potvrzením lze návštěvu založit. 

V obou případech je také zobrazena poznámka, která je aktuálně u návštěvníka uložena. 

 Přítomnost navštíveného - kontroluje se, zda je vybraný navštívený aktuálně přítomný na zóně 

vrátnice. Funkce kontroly je závislá na nastavení seznamu navštívených (Nastavení 

programu/Vrátnice): 

Všechny osoby, nekontrolovat – v seznamu navštívených jsou zobrazeny přítomné i nepřítomné 

osoby, při zakládání návštěvy se kontrola na přítomnost navštíveného neprovádí. 

Všechny osoby, zobrazit varování – v seznamu navštívených jsou zobrazeny přítomné i 

nepřítomné osoby, při zakládání návštěvy s nepřítomným navštíveným zobrazí program 

varování, jehož potvrzením lze návštěvu založit. 

Pouze přítomné osoby – v seznamu navštívených jsou zobrazeny pouze přítomné osoby, 

návštěvu s nepřítomným navštíveným nelze založit. 

 Právo přijímat návštěvy - kontroluje se, zda má vybraný navštívený právo přijímat návštěvy. 

Dle nastavení programu (Nastavení programu/Osoby) jsou možné dvě varianty:  

Zákaz založení návštěvy – návštěvu s osobou bez oprávnění přijímat návštěvy  nelze založit. 

Povolení založení návštěvy – program zobrazí varování, po jehož potvrzení lze návštěvu založit 

i s osobou bez oprávnění přijímat návštěvy. 

 Kontrola zaměstnance - kontroluje se, zda zadaný návštěvník není osoba zaměstnance 

podniku. Pro správnou funkci této kontroly musí přístupový nebo personální systém poskytovat 

informace o číslech OP, pasu či rodného čísla zaměstnanců dle používaných typů totožností 

návštěvníků. 

Program umožňuje nastavit (Nastavení programu/Základní) tři možné hodnoty: 

Zákaz – návštěvu s tímto návštěvníkem nelze založit. 

Varování – program zobrazí varování, po jehož potvrzení lze návštěvu založit i s tímto 

návštěvníkem. 

Nekontrolovat – Program neprovádí tuto kontrolu, návštěvu lze založit. 

Po založení návštěvy, je možné nechat systém automaticky tisknout seznam vydaných nebo 

odevzdaných předmětů návštěvy. Dále lze také nastavit automatický tisk formuláře pro povolení 

k návštěvě (návštěvního lístku). Tato volba je vhodná např. při nasazení aplikace vrátnice 

v konfiguraci, kde není možné vydávat návštěvnické karty. Příslušné nastavení viz Nastavení 

programu/Vrátnice. 
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Ukončení návštěvy 

Při ukončování návštěvy vyberte požadovanou návštěvu v přehledu návštěv a stiskněte tlačítko 

Ukončit. Tím dojte k odepsání všech návštěvnických karet přiřazených k návštěvě. 

Pro zjednodušení výběru návštěvy jí lze nechat vyhledat, to lze provést zadání buď kódu návštěvy, 

nebo čísla návštěvnické karty do patřičných polí v pravé části formuláře. 

Ukončení návštěvy lze provést také přímo přiložením vydané návštěvnické karty ke čtečce karet, 

čímž se automaticky provede vyhledání příslušné návštěvy a zobrazení dotazu pro potvrzení. 

Při potvrzení ukončení návštěvy je také automaticky zobrazeno dialogové okno s přehledem 

vydaných nebo odevzdaných předmětů zadaných u návštěvy (pokud je u návštěvy zadán alespoň 

jeden předmět). 

Další funkce editace návštěvy 

Pro vybranou návštěvu dále můžete využít následující funkce: 

 Zobrazení předmětů návštěvy 

Tlačítkem  můžete pro vybranou návštěvu zobrazit dialogové okno se seznamem 

vydaných nebo odevzdaných předmětů zadaných u návštěvy. 

 Poznámka 

Stiskem tlačítka  lze vyvolat dialogové okno, které slouží pro zadání poznámky 

s doplňujícími informacemi pro návštěvu. Dialogové okno potvrdíte stiskem tlačítka OK, 

nebo zrušíte změnu poznámky stiskem tlačítka Storno. 

 

Toto dialogové okno můžete také využít pouze pro zobrazení poznámky, poznámka je 

v tomto okně zobrazená i na více řádcích na rozdíl od pole v přehledu návštěv. 

 Tisk formuláře návštěvy 

Tlačítko  slouží k tisku formuláře pro povolení k návštěvě (návštěvního lístku) s kódem 

návštěvy a údaji návštěvníka. 
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Podklady návštěv 

Pokud je program Vrátnice 2007 vybaven nadstavbovým balíčkem pro zadávání podkladů návštěv, 

lze vybírat návštěvníky právě z těchto podkladů. 

K tomuto účelu slouží tlačítko  v části formuláře pro zadávání nové návštěvy. 

Zaplánované podklady pro návštěvy se zobrazí ve formuláři. Výběr provedeme označením 

požadovaného řádku a stiskem tlačítka OK. 

Pole Návštěvník, Navštívený v základním okně Vrátnice 2007 budou automaticky doplněna 

informacemi z podkladu. 

 

Obrázek 8 

Informace, zdali jsou či nejsou zaplánovány podklady návštěv, se zobrazují nad stavovým řádkem 

v základním okně programu Vrátnice 2010. 
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Návštěvníci 

Při zadávání návštěvníka v hlavním okně, lze stisknutím tlačítka  vyvolat dialogové okno pro 

vyhledání nebo zadání nového návštěvníka. Toto dialogové okno je zobrazené na obrázku 9. 

 

Obrázek 9 

Horní část okna slouží pro vyhledání návštěvníka ze všech existujících v systému. Hledání se 

prování na základě zadání jedné z totožností návštěvníka. Totožností se zde rozumí vybrání jedné 

z nabízených typů totožností tj. průkazů totožnosti, kterým se návštěvník prokazuje a zadání jeho 

hodnoty. 

Systémem jsou standardně nabízeny tyto typy totožností: 

 Občanský průkaz 

 Pas 

 Rodné číslo 

 Řidičský průkaz 

 Služební průkaz 

 Jiný 

Při zadávání průkazu typu jiný je doporučováno uvádět i zkratku typu přímo s vlastní hodnotou 

totožnosti. 
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Po zadání totožnosti a opuštění tohoto zadávacího pole je návštěvník, pokud se již nachází 

v systému, nalezen. Ihned jsou v další části dialogového okna zobrazeny jeho informace. Pokud se 

návštěvník se zadanou totožností v systému ještě nevyskytuje, jsou údaje informací návštěvníka v 

dialogovém okně vyprázdněny. O tom, zda byl návštěvník nalezen a o jiných doplňujících 

informací je uživatel informován v dolní části dialogového okna. Ve žlutém rámečku je pak uveden 

popis stavu vámi prováděné akce. 

Pro návštěvníka se zde zadávají pole Příjmení, Jméno, případně titul. Systém po jejich zadání dále 

informuje, zda nebyl nalezen jiný návštěvník se stejným jménem. V takovém případě je možné 

tlačítkem  tohoto návštěvníka zobrazit, nebo se tlačítkem  vrátit zpět k zadávání nového 

návštěvníka. 

Dále je zde zobrazen seznam všech zadaných totoţností návštěvníka. V případě zadávání nového 

návštěvníka je zde vyplněná pouze totožnost, zadaná v horní části dialogu při hledání návštěvníka. 

Totožnosti je možné v této části libovolně přidávat a ubírat (klávesou DEL), každý návštěvník 

může mít tedy zadán libovolný počet totožností, ale od každého typu pouze jednu. V části 

Totoţnosti v dialogu nastavení programu lze pro jednotlivé typy totožnosti nastavit kontrolu 

jejich formátů, dále lze určit, zdali je požadováno zadávání následujícího údaje - Datum narození 

návštěvníka. 

Posledním údajem, který můžete návštěvníkovi vyplnit, je firma. Při zadání firmy, která se 

nenachází v seznamu, je při uložení návštěvníka vytvořená, a při příštím vyplňování jiného 

návštěvníka je již nabízena. Tento číselník firem může být také přebírán z jiného systému, a 

zadávání firem návštěvníků je tak jednodušší. 

Celé zadání návštěvníka může být ulehčeno s použitím připojené OCR 

čtečky dokladů. Při protažení občanského průkazu či pasu tímto 

zařízením je číslo dokladu, jméno či případně další požadované údaje 

(datum narození, rodné číslo) návštěvníka automaticky načteny 

a vyplněny do formuláře, nemusíte tedy tyto údaje ručně opisovat. Navíc 

se tím snižuje možnost chybného opisu. 
 

Při načtení čísla dokladu již dříve zadaného návštěvníka, systém provede jeho nalezení a rovnou 

nabídne případnou opravu existujících údajů. 

Přehled návštěvníků 

Volba Zobrazit, Návštěvníci hlavní nabídky umožňuje zobrazení formuláře přehledu návštěvníků. 

Ve formuláři je k dispozici seznam všech návštěvníků zaznamenaných aplikací Vrátnice, který je 

možné podle potřeby filtrovat.  

Je zde možnost zadávat a upravovat veškeré položky návštěvníka jako například Jméno, příjmení, 

datum narození, firma a editovat či přidávat údaje o totožnosti návštěvníka, stejně jako je to možné 

ve výše popsaném dialogu Návštěvník vyvolávaném při zadávání návštěvy. 

Tímto formulářem může tedy například správce upravovat data návštěvníků již zadaných vrátnými, 

ty naopak nemusejí mít do formuláře povolený přístup, protože návštěvníka zadávají přímo s novou 

návštěvou. 
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Obrázek 10 

Kromě záložky Detail je zde dále záložka Poznámka, která slouží pro doplnění libovolného textu 

k návštěvníkovi. 

Poslední záložka Rozšířené údaje obsahuje informace o datu poslední návštěvy návštěvníka, 

podpisu poučení a dále funkci vyřazení návštěvníka (návštěvník se již nebude nabízet v seznamu při 

zadávání nové návštěvy), či jeho označení jako nežádoucí osoba (zařazení do Blacklistu). 

U návštěvníka v Blacklistu lze určit, zda mu bude úplně zakázán vstup, nebo zda se při zakládání 

návštěvy zobrazí pouze varování a vstup mu bude povolen na základě rozhodnutí obsluhy. 

Při varování o vstupu nežádoucí osoby je kromě jména a totožnosti uvedena i poznámka 

návštěvníka, lze proto tuto poznámku využít i pro informace ovlivňující rozhodnutí obsluhy 

např. důvod zařazení návštěvníka do Blacklistu, podmínky pro vstup apod.).  
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Filtr přehledu tohoto formláře umožňuje výběr Návštěvníci/Blacklist/Vše, zónu a dále zda-li se 

mají zobrazovat i vyřazení návštěvníci. Rozšířený filtr pak použijete pro stanovení rozsahu období 

data poslední návštěvy návštěvníků. 

 

Při spojení Vrátnice s OCR čtečkou občanských průkazů a pasů, je v tomto přehledu možnost 

založení návštěvníka přímo načtenými údaji, druhou možností je návštěvníka po protažení dokladu 

nechat pouze vyhledat. V obou případech je tak číslo dokladu načteno a není ho potřeba zadávat 

klávesnicí. 
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Vozidla 

 

Obrázek 11 

Při zadávání vozidla v hlavním okně, lze stisknutím tlačítka  vyvolat toto dialogové okno pro 

vyhledání nebo zadání nového vozidla. 

Nejprve zadáte SPZ či RZ vozidla do pole v části hledání. Poté jsou buď zobrazeny údaje 

nalezeného vozidla, v případě že již existuje, nebo jsou pole vozidla až na SPZ či RZ vyprázdněny a 

požaduje se jejich vyplnění. Pro vozidlo je nutné vybrat jeho typ (osobní/nákladní), dalšími 

nepovinnými poli jsou barva a firma. 
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Přítomnost 

Přítomnost je funkce, pomocí níž umožňuje program uživateli zjistit, kde se které osoby 

momentálně pohybují nebo které služební vozidla jsou aktuálně v areálu. Přehled přítomnosti 

v aplikaci vrátnice je funkční pouze při spojení s přístupovým systémem. 

 

Obrázek 12 

Pro zobrazení okna přehledu přítomnosti vyberte volbu Přítomnost z nabídky Zobrazit v hlavím 

okně aplikace. 

V horní části okna je zobrazen panel nástrojů, který obsahuje následující prvky (v pořadí zleva): 

 
 

 Prvek Popis 

 Automaticky obnovovat Toto tlačítko je po stisku zapnuto (zamáčknuto) a opětovným 

stiskem dojde k jeho vypnutí. Základním nastavením je 

automatická obnova po 30-ti sekundách. Hodnotu lze 

libovolně měnit volbou Nastavení, Základní. 

Při vypnuté volbě automatické obnovy nebude přehled 

zobrazovat nové průchody od posledního ručního provedení 

obnovení. 

 Obnovit Způsobí znovunačtení obsahu přehledu přítomnosti podle 

aktuálního stavu v databázi. 
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 Tisk Umožňuje tisk přehledu přítomnosti. 

 Řazení  Pole pro nastavení kritéria, podle něhož jsou záznamy 

v přehledu seřazeny. 

 Seřadit vzestupně Provede nastavení vzestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Seřadit sestupně Provede nastavení sestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Hledat Umožní hledání položky obsahující zadané slovo. 

Pod panelem nástrojů jsou umístěny pole umožňující filtrování aktuálně zobrazeného přehledu. 

Jsou to tyto pole: 

 

 Zobrazit – typ identifikovatelných objektů, který určuje také typ zobrazovaného přehledu. 

Na výběr jsou možnosti Osoby, Sluţební vozidla a Návštěvnické karty. 

 Na zóně – zóna, pro kterou je zobrazen aktuální stav přítomnosti. 

 Středisko – filtr na středisko. Pole je dostupné pouze pro typy objektů Osoba a Služební 

vozidlo. 

 Typ vozidla – typ zobrazovaných služebních vozidel. Pole je dostupné pouze pro typ 

objektu Služební vozidlo. 

 Typ navšť. karty - typ návštěvnických karet. Pole je dostupné pouze pro typ objektu 

Návštěvnická karta. 

 Pouze přítomné – zobrazení pouze objektů aktuálně přítomných na vybrané zóně. 

 Pouze nepřítomné – zobrazení pouze objektů aktuálně nepřítomných na vybrané zóně. 

 Vše - zobrazení přítomných i nepřítomných objektů vzhledem k vybrané zóně 

Hlavní přehled zobrazuje objekty podle zvolených filtrů, jejich stav (přítomný/nepřítomný) a 

poslední průchody (vstupy nebo výstupy do nebo z nějaké zóny). Zobrazení posledního průchodu je 

nezávislé na stavu objektu i vybrané zóně, vzhledem ke které je uvažován tento stav. 

Dolní přehled je Detail přítomnosti aktuálně vybraného objektu. Obsahuje jednotlivé zóny podle 

jejich stromové struktury a poslední průchody objektu týkajících se těchto jednotlivých zón. 

 

Obrázek 13 

Volba Zobrazovat pouze vstupy způsobí vynechání výstupů tj. zobrazení pouze aktuální větve 

zón, ve které se vybraný objekt nachází. 
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Kontrola osob 

Tato funkce umožňuje kontrolovat osobní údaje zaměstnanců, služebních vozidel anebo 

návštěvnických karet. Funkce umožňuje buď manuálně vyhledat osobu/objekt nebo tzv. režim 

sledování průchodů. 

 

Obrázek 14 

Osobu lze v tomto formuláři hledat dle čísla karty, osobního čísla anebo jména. Výstupy lze omezit 

výběrem střediska, případně lze do něj zahrnout i vyřazené objekty. 

Při zadání nepřesného údaje pro hledání (např. začátek jména), může program vyhledat více 

položek. Volit mezi těmito položkami pak lze po stisku tlačítka  (výběru záznamu), případně 

pomoci tlačítek  (předchozí záznam) nebo  (následující záznam). 

 

Pro zrychlené hledání lze použít čtečku karet nebo případně i OCR čtečku dokladů (pokud jsou 

v systému zadány údaje o totožnostech zaměstnanců – viz kapitola údaje o navštívených). 

Po načtení, například identifikační karty zaměstnance, funkce kontroly osob danou osobu rovnou 

vyhledá a zobrazí dostupné informace. 
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U osoby je možno prohlížet fotografii na záložce Fotografie ve spodní části okna. Druhá záložka, 

Osobní údaje, slouží pro zobrazení osobních údajů (z personálního systému) a údajů o 

navštíveném (viz kapitola údaje o navštívených). 
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Sledování průchodů 

Funkce kontroly osob umožňuje také tzv. režim sledování průchodů. V tomto režimu jsou on-line 

zobrazovány informace o osobách/objektech z aktuálně vznikajících událostí průchodů na 

definované množině snímačů. 

Pozn: Tato funkce je dostupná pouze pokud je nakonfigurována služba IMP.NotificationServices 

pro filtrování událostí průchodů (viz část Systém dialogu nastavení programu). 

Okno lze do režimu sledování průchodů přepnout pomoci tlačítka  a zpět do režimu hledání 

osoby nebo karty pomoci tlačítka . 

 

Obrázek 15 

Program umožňuje najednou uložit (předpřipravit) více definicí pravidel sledování průchodů, mezi 

kterými pak lze libovolně přepínat. Název aktuálně vybraného pravidla je zobrazeno na panelu 

sledování průchodů v levém horním rohu obrazovky. 

 

Automatické zobrazování posledního průchodů lze pak pro vybrané pravidlo spustit nebo zastavit 

pomoci tlačítka  (tlačítko má dvě polohy zapnuto/vypnuto). 

Tlačítkem  lze upravit nebo (po vybrání volby po aktivaci menu šipkou) přidat nové pravidlo 

nebo případně vytvořit kopii aktuálně vybraného pravidla. 

Tlačítkem  lze aktuálně vybraného pravidlo odstranit. 
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Pravidlo sledování průchodů je určeno množinou snímačů a jejich sledovaných událostí. Zvolením 

tlačítka Přidat lze vybrat vstupní, výstupní nebo vnitřní snímače na vybrané Zóně. U každého 

vybraného snímače lze dále určit, na které události bude sledování reagovat. 

Tlačítkem Odstranit lze odebrat aktuálně vybraný snímač ze seznamu vybraných snímačů, 

případně tlačítkem Odstranit vše lze odebrat všechny snímače. 

Definované pravidlo je třeba pojmenovat zadáním Názvu pravidla a případně popisu. Úpravu 

pravidla nebo definici nového pravidla potvrďte stiskem tlačítka OK. Tím bude pravidlo zároveň 

vybráno jako aktuální. 

 

Obrázek 16 

Od okamžiku zahájení sledování provádí program zaznamenávání událostí průchodů odpovídající 

do fronty. Poslední zaznamenané průchody z fronty jsou zobrazované v „pásu“ v horní části okna 

(uchováno ale muže být programem i více událostí než pouze ty aktuálně zobrazené, maximálně 

vždy však 100 posledních událostí). 

Zobrazené položky z fronty lze vybírat nebo lze vybrat libovolnou událost z celé fronty po stisku 

tlačítka  (výběr průchodu), případně listovat frontou pomoci tlačítek  (předchozí průchod) nebo 

 (následující průchod). K vybrané události jsou zobrazeny detaily. 

Pozn: Při výběru některé položky z fronty je vypnuto automatické zobrazování posledního 

průchodu ( ). Pro opětovné automatické zobrazování posledního průchodu je nutné tento režim 

opět ručně aktivovat. 
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Události 

Přehled historie událostí slouží pro on-line nebo zpětné zobrazení historie událostí snímačů nebo 

jiných událostí vznikající v systému. 

 

Obrázek 17 

Pro zobrazení okna historie událostí vyberte volbu Události z nabídky Zobrazit v hlavím okně 

aplikace. 

V horní části okna je zobrazen panel nástrojů, který obsahuje následující prvky (v pořadí zleva): 

 

 Prvek Popis 

 Automaticky obnovovat Umožňuje zapnout nebo vypnout (tlačítko má dvě polohy) 

automatickou obnovu historie událostí. 

Dle nastavení systému se obnova provádí buď: 

 Periodicky - výchozí perioda je 30 sekund, tuto hodnotu 

lze však libovolně měnit volbou Nastavení, Základní. 

nebo 

 Na základě informací ze serveru – aplikace je 

automaticky informována o existenci každé nové událostí 

ze služby IMP.NotificationServices. 

(Toto nastavení naleznete v části Nastavení, Systém) 

 Obnovit Způsobí znovunačtení obsahu přehledu historie událostí 

podle aktuálního stavu v databázi. 

 Tisk Umožňuje tisk historie událostí. 
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 Řazení  Pole pro nastavení kritéria, podle něhož jsou záznamy 

v přehledu seřazeny. 

 Seřadit vzestupně Provede nastavení vzestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Seřadit sestupně Provede nastavení sestupného řazení podle aktuálně 

vybraného kritéria. 

 Hledat Umožní hledání položky obsahující zadané slovo. 

Pod panelem nástrojů jsou umístěny pole umožňující filtrování historie: 

 

 Zobrazit – maximální počet zobrazených záznamů, vyhovujících ostatním kritériím filtru. 

 Události – výběr kategorie událostí nebo výběr filtru na množinu událostí (pomoci tlačítka 

se třemi tečkami (…)). 

 Typ objektu – typ identifikovatelných objektů Osoby, Sluţební vozidla, Návštěvnické 

karty nebo události bez uvedeného objektu [Bez objektu] (tyto volby lze kombinovat). 

 Snímače – výběr množiny snímačů (pomoci tlačítka se třemi tečkami (…)). Snímače lze do 

seznamu přidávat buď podle zóny nebo podle typu (zdroje událostí). 

 Aktuální profil – použití filtru definovaného aktuálním profilem sledování událostí. 

Tato volba není dostupná, pokud není aktuální profil definován nebo nemá určen žádný filtr. 

(profil sledování událostí lze nastavit v části Oznámení okna Nastavení programu). 

Pro další možnosti filtrování historie událostí slouží rozšířený filtr. 

 

Obrázek 18 
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Rozšířený filtr je možné vyvolat stiskem tlačítka  (pokud je rozšířený filtr zapnutý, je to 

signalizováno zobrazením tohoto tlačítka v zamáčknutém stavu). Výběr kritérií se provádí 

v zobrazeném dialogovém okně. 

Možnosti rozšířeného filtru jsou následující: 

 Období - umožňuje filtrovat historii podle data a času vzniku událostí. Pro aktivaci filtru je 

třeba zapnout volbu Období a zadat rozmezí od a do (obě meze jsou v případě zapnutí filtru 

povinné). 

Při zapnutí tohoto filtru není uplatněna podmínka pole Zobrazit  

na maximální počet záznamů, je tedy zajištěno, že budou načteny data za celé nastavené 

období. 

 Závaţnost – je možné nastavit podmínku na pouze vybranou závažnost 

(Informace/Upozornění/Chyba) událostí. 

 Typ události – umožňuje vybrat pouze události Způsobené kartou, nebo naopak pouze 

události Bez karty. 

 Zdroje událostí - filtruje historii na pouze události, které vznikly na vybraném zdroji 

událostí nebo na události z vybrané skupiny zdrojů. Skupinu zdrojů lze nastavit pomoci 

tlačítka se třemi tečkami (…). 

 Objekt - filtruje přehled historie pouze na vybraný identifikovaný objekt tj. osobu, služební 

vozidlo nebo návštěvnickou kartu. 

 Středisko - slouží pro filtrování přehledu návštěv podle střediska identifikovaného objektu. 

 Karta – umožňuje vybrat pouze události způsobené jednou konkrétní kartou. Číslo karty lze 

buď zadat ručně, nebo přiložením karty ke čtečce karet. 

 Popis- filtruje události podle jejich popisu. Popis je možné zadat buď přesně, tak jak je 

uváděn u událostí, nebo lze použít zástupných znaků * (hvězdička) a ? (otazník). 

Například tedy pokud potřebujete vybrat všechny události, které mají popis začínající 

slovem „Odchod“ je možné do filtru zadat hodnotu „Odchod*“. 

Výběr podmínek filtru lze libovolně kombinovat, patřičný výběr podmínky filtru se zruší 

vyprázdněním odpovídajícího políčka tj. klávesou DEL. 

Zadaní filtru se potvrdí stiskem tlačítka OK, stiskem tlačítka Storno se dialogové okno zavře bez 

změny nastavení filtru. Pokud je dialogové okno vyvoláno, je stav jeho políček vždy nastaven podle 

aktuálně použitého filtru. 

Při aplikování rozšířeného filtr je tlačítko pro jeho vyvolání zobrazováno v zamáčknutém stavu 

a také je zpřístupněno tlačítko pro jeho rychlé zrušení . Po stisku tohoto tlačítka je veškeré 

nastavení v dialogovém okně rozšířeného filtru zrušeno a přehled je přeobrazen pouze podle 

základních možností filtru. 

Poslední volba (Zobrazit informační panel detailu události ) umístěná vpravo nad vlastním 

přehledem událostí umožňuje zobrazit nebo skrýt informační panel zobrazující detaily k aktuálně 

vybrané události v přehledu. Informační panel obsahuje datum a čas, název události, název 

objektu, číslo karty, název snímače a případně fotografii. 



 Uživatelská příručka - Vrátnice 2010 

 Strana 40 

Potvrzování událostí  

V závislosti na vlastnostech přístupového systému je u některých událostí možnost provádět 

potvrzování jednotlivých nebo případně i skupiny více událostí (např. při opakovaném výskytu) 

stejného typu (výstrahy). Při potvrzování událostí muže být navíc vynuceno zadání doplňující 

poznámky. 

Události, které lze potvrdit jsou označeny ikonou  v druhém sloupci přehledu, již potvrzené 

události jsou pak označeny ikonou . 

Potvrzení události se provede poklepáním (double-click) na dané události v přehledu nebo 

stisknutím klávesy mezerník při označeném řádku události. V zobrazeném dialogovém okně jsou 

vidět všechny najednou potvrzované událostí. 

 

Obrázek 19 

U již potvrzené události lze stejným postupem zobrazit poznámku, která byla dříve zadána při 

potvrzování událostí. 
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Vrátnice 

Program poskytuje seznam vrátnic v systému, jejich zavedení je nezbytné pro většinu funkcí 

systému. Po zadání jednotlivých vrátnic do systému (vyplněním ve formuláři přehled vrátnic) je 

dále potřeba správně na každém pracovišti určit aktuální vrátnici. To se provádí výběrem v dialogu, 

který zobrazíte volbou Změna vrátnice z nabídky Nástroje nebo dvojklikem na status baru na 

pravé straně, kde je zároveň aktuálně nastavená vrátnice zobrazena. 

 

 

Obrázek 20 

V dialogu Výběr aktuální vrátnice na jednotlivých pracovištích zvolíte odpovídající vrátnici. 

Pokud jí nenastavíte (vypnutá volba Tento počítač je pracoviště na vrátnice), nebude možné 

v programu zakládat návštěvy, protože zvolená vrátnice slouží pro identifikaci, kde jsou vydávány 

nebo vraceny návštěvnické karty. 
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Přehled vrátnic 

Pro nastavení aktuální vrátnici určitého pracoviště je nejprve nutné patřičnou vrátnici zavést do 

číselníku pomoci formuláře Přehled vrátnic. Nutnost pro změnu dat v tomto číselníku většinou 

nastává v případě prvotním konfiguraci systému (pokud již nebyl systém pro vaše potřeby 

nakonfigurován dodavatelem), nebo při zavádění nového pracoviště vrátnice. 

 

Obrázek 21 

Jednotlivé vrátnice se přiřazují na zóny tj. části areálů nebo budov. Toto přiřazení je povinné a 

důležité a umožňuje pak na aktuální vrátnici zobrazování na mnoha místech pouze těch dat, která se 

týkají aktuální zóny. Jedná se např. o údaje přítomnosti, nebo sledování posledních průchodů 

návštěvníku, které jsou také vztaženy na aktuální zónu. 

Pokud se vám nenabízejí žádné zóny pro výběr (např. při prvotní konfiguraci systému), nejsou 

správně nastaveny, v takovém případě je potřeba je nejprve zadat prostřednictvím formuláře Zóny. 

Okno přehledu vrátnic zobrazíte volbou hlavní nabídky Zobrazit, Vrátnice. 
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Údaje vrátnice 

 Číslo - číselná identifikace vrátnice v systému, čísla vrátnic musí být zadávána pro 

jednotlivé vrátnice jedinečně. 

 Název – jméno vrátnici přiřazené 

 Popis - můžete vyplnit libovolným komentářem k zóně;  komentář však není povinný 

 Zóna - uvádí povinné přiřazení vrátnice k zóně v systému. Zóna se zde vybírá podobně jako 

v jiných známých výběrových polí, rozdíl je v tom, že zóny jsou po rozevření výběru 

zobrazené ve stromovém uspořádání. 

Příklad je zobrazen na obrázku: 

 

Obrázek 22 

Po výběru zóny jsou zobrazeny údaje popisující vybranou zónu a úroveň zóny. 

 Pouţít návštěvnický objekt pro navštíveného – aktivuje režim, kdy se u návštěvy 

nezadává navštívený, ale jako navštívený je vždy přiřazen vybraný návštěvnický objekt. 

Použitý návštěvnický objekt je nutné nejprve (většinou pouze k tomuto účelu) založit např. 

jeden pro každou vrátnici. 

Tuto volbu lze použít v kombinaci s režimem aktivace návštěv sekvencí dvou karet, kdy je 

pak navštívený k návštěvě doplněn (přesněji je změněn z výchozího návštěvnického 

objektu) až právě provedením aktivace návštěvy (více viz část Vrátnice dialogu nastavení 

programu). 

Pokud provádíte odstranění vrátnice, která je již přiřazená pro používání, její odstranění ze systému 

není možné. 
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Údaje o navštívených 

Okno Údaje o navštívených slouží pro zadávání informací a dalších údajů o zaměstnancích. 

Vlastní seznam zaměstnanců přichází z personálního, či z přístupového systému a proto hodnoty 

Jméno, Os. Číslo a Středisko nelze editovat. Veškeré ostatní údaje (Budova, Kancelář, Telefon 

kancelář, Mobilní telefon, Telefon bydliště) lze libovolně měnit. 

 

Obrázek 23 

Tyto zadávané informace se zobrazují na formuláři pro zadávání návštěvy při výběru návštěvníka 

ve žlutém informativním rámečku. 

 

 

Program Vrátnice 2007 dále umožňuje zadat hodnoty totožností zaměstnanců. Funkce slouží pro 

porovnávání totožností zaměstnance v případě, že se vydává za návštěvníka a snaží se projít na 

návštěvnickou kartu pro vstup namísto své karty (například v případě ztráty, či poškození bývá 

běžný finanční postih). 
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Příznak Zákaz přijímat návštěvy u osoby způsobí, že program nepovolí založit návštěvu s takto 

označeným navštíveným nebo (v případě nastavení tohoto chování) se při zakládání návštěvy 

zobrazí varovné hlášení. 

Pole Potvrzení návštěvy (pověřená osoba) slouží pro označení osoby se speciálním právem 

umožňujícího potvrzování návštěv zaměstnaneckou kartou dané osoby (např. pracovník ostrahy, 

který předává návštěvníka navštívenému, pokud nemá návštěvník povolen volný pohyb v areálu čí 

budově). Volba se uplatní, pouze pokud je systém nastaven na vyžadování potvrzení založení 

návštěvy druhou kartou (toto nastavení se nachází v části Vrátnice dialogu nastavení programu). 

Přístupová úroveň pro návštěvu určuje název přístupové úrovně, která má být přiřazena návštěvě, 

která jde za daným navštíveným. Tato volba se uplatní, pouze pokud přístupový systém umožňuje 

dynamické přeprogramovávání přístupů vydávaných návštěvnických karet a je používán příslušný 

rozšiřující (AddIn) modul pro daný přístupový systém. 

Pole Přístupová úroveň osoby zobrazuje aktuální přístupovou úroveň navštíveného. Toto pole 

nelze editovat, protože data jsou přebírána přímo z přístupového systému. Program Vrátnice 2007 

lze nastavit tak, aby tuto přístupovou úroveň automaticky přebíral jako přístupovou úroveň pro 

návštěvu s daným navštíveným. 

Při spojení Vrátnice se čtečkou karet je v tomto přehledu možnost vyhledat osobu zaměstnance 

pouze přiložením jeho karty. 
 

 

Při spojení Vrátnice s OCR čtečkou občanských průkazů a pasů, je v tomto přehledu možnost 

doplnění údajů o totožnosti k aktuálně vybrané osobě přímo načtením z dokladu. 

 
 

Import údajů o navštívených 

Údaje o navštívených lze do programu Vrátnice 2007 také importovat. Import se spouští ikonou  

umístěnou v horní části formuláře. Popis formátu vstupního souboru viz Příloha C - Formát souboru 

pro import údajů o navštívených. 

Během vlastního importu je zobrazen jeho průběh a po dokončení jsou vypsány případné chyby 

odpovídající ignorovaným řádkům vstupního souboru (například nenalezené osoby). 
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Návštěvnické objekty 

Funkce návštěvnických objektů do jisté míry supluje navštívené osoby. Při zadávání návštěvy má 

obsluha možnost vybrat jako navštíveného nikoliv jméno konkrétního zaměstnance, ale daný 

návštěvnický objekt. 

Využitelnost této funkce se nalezne například při servisních zásazích v objektech například Jídelny, 

sklepy apod., kdy návštěva (servisní pracovník) nemá, při vstupu do organizace, přesně daného 

navštíveného. 

 

 

Obrázek 24 

Formulář lze rozšiřovat o návštěvnické objekty kliknutím na tlačítko Nový  a vyplněním hodnot 

ve spodní části obrazovky – detail. 

Jednotlivé návštěvnické objekty musí být provázány s přístupovými zónami. Aby byl daný 

návštěvnický objekt zobrazen v seznamu navštívených na dané vrátnici, musí být přiřazen na stejné 

zóně nebo na zóně na nižší úrovni než je zóna, ke které je přiřazena vrátnice (návštěvnický objekt 

by měl být přiřazen na co nejnižší zónu, která ho již obsahuje). 

Informativní údaje Budova, Místnost, Telefon se zobrazují na formuláři pro zadávání návštěvy při 

výběru návštěvnického objektu ve žlutém informativním rámečku. 

 
 

Přístupová úroveň pro návštěvu určuje název přístupové úrovně, která má být přiřazena návštěvě 

s daným návštěvnickým objektem. Tato volba se uplatní, pouze pokud přístupový systém umožňuje 

dynamické přeprogramovávání přístupů vydávaných návštěvnických karet a je používán příslušný 

rozšiřující (AddIn) modul pro daný přístupový systém. 
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Zóny 

Okno zón slouží pro nadefinování uživatelských zón, v nichž se má sledovat přítomnost objektů 

tj. osob nebo např. služebních vozidel (viz kapitola Přítomnost). Zón může být teoreticky 

libovolný počet, v praxi je však omezen danou množinou nadefinovaných snímačů (čteček). 

Přiřazení snímačů k zónám spolu s definicí pravidel pro aktualizaci přítomnosti je popsán 

v následující kapitole Přiřazení snímačů k zónám. 

Vlastní definice zón je stromová tj. zóny jsou do sebe vnořené. Vnoření však není libovolné, ale 

respektuje nadefinované úrovně zón. Úrovní zón se v systému rozumí např. celý areál, budova, 

patro apod. Každá úroveň tedy odpovídá úrovni vnoření zóny ve stromu, z toho také plyne, že zóny 

na stejné úrovni (i když mají třeba jinou nadřazenou úroveň) jsou vždy stejného typu - úrovně zón. 

 

Obrázek 25 

Okno zón zobrazíte volbou hlavního menu Zobrazit, Zóny. 

Po otevření okna uvidíte v levé části aktuálně nadefinovanou strukturu zón a v pravé části seznam 

definovaných úrovní zón. Pod zobrazeným stromem zón je dále zobrazován detail k aktuálně 

vybrané zóně. 

Ikony panelu nástrojů tohoto okna umístěné podél horního okraje okna tabulky jsou zleva 

následující: 
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 Prvek Popis 

 Nový Vytvoří novou zónu jako podzónu právě označené zóny. Na 

nejvyšší úrovni je vždy pouze jediná zóna (typicky odpovídá 

úrovni reprezentující celý areál) a všechny ostatní definované 

zóny jsou jí ve stromové struktuře podřazeny. 

 Odstranit Provede odstranění právě označené oblasti. Odstranit lze pouze 

zónu, která pod sebou nemá ještě definované další zóny (list 

stromu). V opačném případě je toto tlačítko nedostupné. 

Pokud má již zóna přiřazeny nějaké snímače (viz Přiřazení 

snímačů k zónám), budou „uvolněny“. 

 Nahoru Ikona pro přechod na nejbližší vyšší úroveň (zónu) ve stromové 

struktuře. Využijete jej hlavně v rozsáhlejších a méně 

přehledných strukturách zón. 

 Obnovit Zajistí aktualizaci obsahu okna a zobrazení skutečného 

současného nastavení zón (pokud se vám např. povedlo změnit 

jejich nastavení z jiného okna nebo jiné stanice). 

Při vytváření nové zóny (po stisku tlačítka Nový) stačí zadat název nové zóny a potvrdit klávesou 

ENTER nebo opuštěním nového prvku stromu. Pokud chcete zrušit vytvoření nové zóny, stiskněte 

klávesu ESC nebo opusťte nový prvek stromu s prázdným názvem zóny. 

Pokud pro nově vytvářenou zónu není definovaná úroveň zón, je po zadání a potvrzení názvu nové 

zóny zobrazeno dialogové okno pro vytvoření nové úrovně zón. Více viz podkapitola Přidání 

úrovně zón. 

Detail zóny pod definicí stromu zón zobrazuje: 

 Zóna – název zóny. Můžete provést přejmenování již existující zóny. Název zóny musí být 

pro stejnou nadřazenou zónu jedinečný. 

Přejmenování vybrané zóny lze provést i přímo ve stromě zón kliknutím na aktuálně označenou 

zónu. 

 Úroveň – zobrazuje úroveň zón odpovídající vybrané zóně 

Úroveň zón odpovídající aktuálně vybrané zóně ve stromě je také barevně odlišena v seznamu 

definovaných úrovní zón. 

 Popis – doplňující popis zóny. Popis není povinný. Opravu nebo zadání popisu lze provést 

přímo zde. 

Přesun zóny pod jinou nadřazenou zónu 

Ve stromě definovaných zón lze pomocí metody drag&drop provádět přesun definovaných zón a 

tím provádět změnu nadřazené zóny tj. operaci přesunutí zóny pod jinou nadřazenou zónu. 

Pokud vám označení drag&drop nic neříká, vězte, že jde o způsob přesouvání záznamů (v tomto 

případě zón) z jednoho místa na druhé pomocí uchopení a tažení myší. Na název zóny, kterou 

chcete přesunout, jednoduše klikněte levým tlačítkem myši, držte levé tlačítko stisknuté a zónu 

tažením myši přesuňte na jinou požadovanou zónu. Jakmile se záznam přesouvané čtečky nachází 

kdekoliv nad novou cílovou zónou, levé tlačítko myši pusťte. 
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Pokud odpovídá nová cílová zóna jiné úrovni zón, než původní nadřazená zóna přesunuté zóny 

dojde po přesunu zóny ke změně přiřazení odpovídajících úrovní zón pro celý podstrom přesunuté 

zóny. 

Přidání úrovně zón 

Přidání nové úrovně zón můžete provést tlačítkem Přidat pod seznamem aktuálně definovaných 

úrovní zón. Po jeho stisknutí je zobrazeno následující dialogové okno. 

 

Obrázek 26 

Toto okno je také automaticky zobrazeno pro definici nové úrovně, pokud při vytváření nové zóny 

požadovaná úroveň pro novou zónu neexistuje. V takovém případě však nelze měnit nadřazenou 

úroveň nové úrovně, protože ta je již dána zónou, pod kterou novou zónu vytváříme. 

Pro novou úroveň zón se definují následující údaje:  

 Nadřazená úroveň – určuje nadřazenou úroveň zón, pod kterou se přidá nová úroveň. 

Výchozí a typický stav je poslední existující úroveň (tak je tomu i v případě zakládání nové 

zóny, pro kterou není ještě definovaná úroveň), toto není ale nutnou podmínkou a lze 

vytvořit i úroveň, která se vloží mezi již existující úrovně. V takovém případě je třeba vybrat 

přímou nadřazenou úroveň nové úrovně a po jejím založení dojde k posunu existujících 

úrovní pod vybranou. 

Pokud potřebujete, můžete vytvořit dokonce i úroveň odpovídající novému kořeni stromu 

definice zón výběrem položky [Nový kořen zón]. V takovém případě budou posunuty všechny 

existující úrovně zón. 

Při posunu existujících úrovní zón při vložení nové úrovně je zachováno aktuální přiřazení zón 

a jejich úrovní. Pro novou úroveň a každou nadřazenou zónu je v takovém případě vytvořena 

jedna výchozí zóna odpovídající nově vložené úrovni. Název i popis těchto zón pak můžete 

podle potřeb upravit. 

 Název – název nové úrovně zón. Název úrovně zón je povinný. 

 Popis – doplňující popis pro úroveň zón. Popis není povinný. 

Po zadání údajů nové úrovně zón potvrďte dialogové okno pomoci tlačítka OK. Pokud nechcete 

založení úrovně provést, opusťte okno naopak tlačítkem Storno. 



 Uživatelská příručka - Vrátnice 2010 

 Strana 50 

Oprava úrovně zón 

Opravu existující úrovně zón můžete provést pomoci tlačítka Opravit pod seznamem aktuálně 

definovaných úrovní zón. Po jeho stisknutí je zobrazeno stejné dialogové okno jako v případě 

vytváření nové úrovně, pouze jeho pole odpovídají aktuálně vybrané úrovni zón v seznamu. 

V okně proveďte opravu názvu případně popisu úrovně zón a potvrďte tlačítkem OK. Nadřazenou 

úroveň změnit nelze. 

Odstranění úrovně zón 

Odstranění vybrané úrovně zón v seznamu definovaných úrovní zón můžete provést pomocí tlačítka 

Odstranit pod tímto seznamem. Po jeho stisknutí je zobrazen dotaz na potvrzení provedení této 

akce. 

Pokud již existují pro odstraňovanou úroveň definované zóny, budou tyto zóny odpovídající dané 

úrovni odstraněny také. Odstranit lze libovolnou úroveň zón nejen poslední definovanou, v takovém 

případě dojde k posunutí ostatních úrovní. 

Při posunu úrovní zón je zachováno aktuální přiřazení zón a jejich úrovní. Zóny podřazené úrovně 

(vzhledem k odstraňované zóně) jsou napojeny pod příslušné zóny nadřazené úrovně (opět 

vzhledem k odstraňované zóně). Pokud by touto operací došlo k poškození jedinečnosti názvů zón 

pod stejnou nadřazenou zónou nelze akce provést a je zobrazena chybová zpráva informující o této 

skutečnosti. 

Prováděné odstranění úrovně zón potvrďte stisknutím tlačítka Ano nebo naopak zrušte pomoci 

tlačítka Ne. 

Po úspěšné definici stromu zón můžete přejít k přiřazení snímačů k jednotlivým zónám popsanému 

v následující kapitole. 
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Přiřazení snímačů k zónám 

Toto okno slouží pro přiřazení snímačů (čteček) k definovaným zónám. Definice zón se provedla 

v okně zón popsaného v předchozí kapitole. Definice zón spolu s přiřazením snímačů slouží pro 

definici pravidel pro aktualizaci přítomnost (sledování přítomnosti viz kapitola Přítomnost). 

 

Obrázek 27 

Okno přiřazení snímačů k zónám zobrazíte volbou hlavního menu Zobrazit, Přiřazení snímačů k 

zónám. 

Po otevření okna je zobrazen v levé části opět strom s definicí zón, tentokrát je ovšem doplněn o 

aktuální přiřazení vstupních či výstupních snímačů do nebo z dané zóny. V pravé části okna je 

zobrazen výběr definovaných snímačů v systému. Snímače v programu vrátnice nelze zadávat, do 

programu jsou pouze přebírána zpravidla z přístupového systému. 
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Ikony panelu nástrojů tohoto okna umístěné podél horního okraje okna tabulky jsou zleva 

následující: 

 

 Prvek Popis 

 Detail Zobrazí detail přiřazení snímače k zóně obsahující definici 

pravidel pro aktualizaci přítomnosti viz podkapitola Detail 

přiřazení snímače k zóně. 

 Nahoru Ikona pro přechod na nejbližší vyšší úroveň (zónu) ve stromové 

struktuře. Využijete jej hlavně v rozsáhlejších a méně 

přehledných strukturách zón. 

 Obnovit Zajistí aktualizaci obsahu okna a zobrazení skutečného 

současného nastavení zón, přiřazení snímačů i seznamu 

definovaných snímačů. 

Výběr snímačů 

Seznam nabízených snímačů lze filtrovat výběrem zdroje událostí (z pole Zdroj) nebo rozšířeným 

výběrem zobrazeného pomoci tlačítka se třemi tečkami (…). Výběr zdrojů událostí je popsán 

v kapitole Výběr zdrojů událostí. 

Některým s těchto uvedených způsobů můžete upravit aktuální výběr pouze těch snímačů, které 

budete chtít přiřadit k některým zónám. 

Pravidla pro přiřazování snímačů 

Každá zóna je definována jednou nebo několika snímači, které by měly být jedinými vstupními 

nebo výstupními body do zón. Pokud bude existovat do zóny jiná přístupová cesta, než přes 

nadefinované snímače, hrozí nebezpečí, že zobrazování přítomnosti v zónách nebude vždy přesně 

odpovídat skutečnosti. Jakmile bude ale zaznamenán vstup nebo výstup např. nějaké osoby na jiné 

zóně, bude v tento moment dotyčná osoba ihned „přeřazena“ ze stávající zóny do nové. Zóny tedy 

pracují se vstupními a výstupními snímači, které registrují akce vstupu nebo výstupu (opuštění) 

dané zóny. 

Každý snímač může být přiřazen i k více zónám nebo může být přiřazen k jedné zóně i dvakrát 

(jednou jako vstupní a jednou jako výstupní) pro zajištění jednoznačnosti přitom však systém 

kontroluje striktní dodržení následujících dvou podmínek: 

 Trojice snímač, zóna a operace pro aktualizaci přítomnosti (vstup do zóny nebo výstup ze 

zóny) musí být pro celou definici jedinečná. 

 Při vzniku události průchodu na některém snímači musí být prováděná akce aktualizace 

přítomnosti pouze jediná. Přiřazení událostí průchodu je provedeno v detailu přiřazení viz 

dále (podkapitola Detail přiřazení snímače). 

Typické přiřazení snímače s jednou událostí průchodu (čtečky) je tedy pouze k jedné zóně a to buď 

jako vstupní nebo výstupní čtečka. Naopak u docházkového terminálu, který může mít několik 

událostí průchodu, bude pro události příchodu definován vstup do nějaké zóny a pro události 

odchodu výstup ze stejné (případně vyšší) zóny nebo vstup do jiné zóny (pokud je na stejné úrovni 

stromu jako zóna pro příchod). 
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Pro doplnění je zde uveden přesný význam akcí pro aktualizaci přítomnosti tedy akcí vstupu nebo 

výstupu do nebo ze zóny: 

Ikona 

přiřazení 

Akce průchodu Význam 

 Vstup do zóny Vstupem do zóny se označuje přechod z nadřazené zóny do 

zóny na nižší úrovni nebo přechod do zóny v jiné než 

aktuální větve stromu. Po provedení této akce je nová 

aktuální zóna vždy zóna, do které je proveden vstup. 

Speciálním případem je vstup do areálu. 

Pozn.: Původní aktuální zóna při přechodu nemusí být 

přesně definovaná, ale neměla by být v podstromu zóny, do 

které se provádí vstup. 

 Výstup ze zóny Výstupem ze zóny se označuje přechod z nějaké nižší zóny 

do zóny nadřazené. Po provedení této akce je nová aktuální 

zóna vždy nadřazená zóna zóny, ze které byl proveden 

výstup. Speciálním případem akce výstupu je úplný odchod 

z areálu tj. z nejvyšší definované zóny. 

Pozn.: Původní aktuální zóna přechodu by měla být 

z podstromu zóny, ze které se provádí výstup. 

Přiřazení nebo odstranění přiřazení snímačů 

Mezi levou částí zobrazující strom a pravou částí se seznamem snímačů jsou tlačítka pro přiřazení 

nebo odstranění aktuálního přiřazení snímačů. Shora to jsou: 

 Prvek Popis 

 Odstranit vše Odstranění všech snímačů z aktuálně vybrané zóny. Při odstranění 

přiřazení snímače se odstraní i definice detailu přiřazení snímače. 

 Odstranit Odstranění vybraného snímače (přiřazení) ze zóny. Při odstranění 

přiřazení snímače se odstraní i definice detailu přiřazení snímače. 

 Přidat Přiřazení aktuálně vybraného snímače v seznamu vpravo k zóně, 

která je aktuálně označená ve stromu vlevo. 

 Přidat vše Postupné přiřazení všech snímačů ze seznamu vpravo k zóně, která 

je aktuálně označená ve stromu vlevo. 

Pro přiřazení snímače je možné použít i alternativní způsob pomoci dvojího kliknutí na snímač 

v pravém seznamu. 

Pozor však na to, že v tento moment již musíte mít ve stromě zón označenou tu zónu, ke které 

chcete snímač přiřadit. 

Pro odstranění přiřazení snímače lze zase použít klávesy DEL při označeném snímač (přiřazení) ve 

stromě zón. 
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Pro přiřazení i odstranění přiřazení snímačů lze také použít metodu drag&drop. Pro přiřazení 

snímače (nebo snímačů) k zóně uchopte požadovaný snímač nebo označenou množinu snímačů 

z pravého seznamu a přesuňte nad zónu, ke které chcete provést přiřazení. Pro odstranění můžete 

jednoduše přetáhnout snímač přiřazený k zóně (z levého stromu) na plochu pravého seznamu se 

snímači. 

Při provádění přiřazení snímače některou z výše uvedených metod je vždy zobrazen dialog pro 

definici detailu přiřazení popsaný níže. 

Detail přiřazení snímače lze také vyvolat pro již existující přiřazení tlačítkem Detail na panelu 

nástrojů nebo dvojím kliknutím na existující přiřazení snímače. 

Detail přiřazení snímače 

 

Obrázek 28 

Detail přiřazení snímače určuje prováděnou akci aktualizace přítomnosti (Akce průchodu). Přesný 

význam těchto akcí byl již uveden v podkapitole Pravidla pro přiřazení snímačů. 

Průchody ze snímače mohou být pro aktuálně vydané návštěvnické karty zapisovány k návštěvě či 

nikoliv - volba Ignorovat průchody návštěvy. Zápis průchodů slouží pro případnou zpětnou 

informaci, kudy se návštěva (přes jaké snímače) pohybovala v době od vydání návštěvnické karty 

do doby jejího odebrání. 

Dále volba Aktualizovat časy příchodu a odchodu návštěvy způsobí, že se čas průchodu navíc 

bude automaticky zapisovat i do polí Odchod a Příchod návštěvy (podle akce průchodu). To je 

výhodné nastavit u prvních resp. posledních možných snímačů návštěvy, nejčastěji se jedná o 

turnikety u vrátnice. Pro výše uvedenou volbu průchodu lze navíc zvolit vrátnici, která pak bude 

u provedených zápisů uvedena. 

Část formuláře Události průchodů dále definuje, pro které události snímače se určená akce 

provede. Ve sloupci Název je možné provádět výběr z událostí definovaných pro snímač. Vždy po 

přidání nějaké události je zobrazen nový prázdný řádek pro případné přidání další události. 
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Události již použité tj. buď aktuálně přidané nebo dříve použité v jiném přiřazení stejného snímače 

(pro jinou zónu nebo akci průchodu) se v nabízeném seznamu již nevyskytují, protože přiřazení 

akce k události snímače musí být jednoznačné. 

Nabízené události lze omezit výběrem kategorie událostí, typicky pro výběr pouze události 

průchodu. Kategorie událostí definovaných pro daný snímač může být i stromová, pak lze vybrat 

kategorii z libovolné úrovně. Poslední nastavení filtru kategorie událostí je vždy uloženo a při 

příštím otevření tohoto okna bude již množina událostí filtrovaná. 

Pro rychlejší a pohodlnější přidání většího množství událostí lze použít tlačítko Přidat. Po jeho 

stisknutí je nabídnut výběr všech dostupných událostí dané kategorie. Označte události, které chcete 

ke snímači přidat a potvrďte výběr tlačítkem OK. 

 

Obrázek 29 

Pokud potřebujete z detailu odstranit dříve přidanou událost, použijte k tomu tlačítko Odstranit a 

potvrďte následně zobrazený dotaz. 

Po provedení definice nového přiřazení snímače nebo provedení opravy existujícího přiřazení 

potvrďte dialog tlačítkem OK. 

Pokud není specifikována žádná událost, nemá dané přiřazení snímače z hlediska funkčnosti 

význam, protože se definovaná akce nebude nikdy provádět. V takovém případě program na tuto 

skutečnost upozorňuje varovnou hláškou: 
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Pokud odpovíte tlačítkem Ano, bude přiřazení přesto uloženo (např. pro pozdější opravu), v případě 

odpovědi Ne se vrátíte do editace detailu. 

Pokud chcete zrušit provedené změny detailu nebo akci přiřazení snímače k zóně opusťte dialogové 

okno pomoci tlačítka Storno. 

Odstranění přiřazení snímače 

Při odstraňování přiřazení snímače k zóně (např. tlačítkem Odstranit nebo klávesou DEL) je vždy 

zobrazen dotaz na potvrzení provedení této akce. 

Při potvrzení dotazu tlačítkem OK bude přiřazení snímače odstraněno a to včetně definice jako 

detailu (událostí průchodu). Pokud chcete zrušit tuto akci, použijte tlačítko Ne. 

Výběr zdrojů událostí 

 

Obrázek 30 

Dialogové okno pro Výběr zdrojů událostí umožňuje definovat rozšířený výběr zdrojů událostí 

(typu zařízení) např. pro definici filtru zobrazovaných snímačů. 

Seznam zobrazuje v systému definovaných typů zařízení pro vybranou kategorii (typicky např. 

výrobce) těchto zařízení. Pro aktuálně zobrazenou kategorii je možné provést výběr jednotlivých 

typů zařízení. Výběr je však pro každou kategorii nezávislý tj. výběr může obsahovat i zařízení 

z různých kategorií i přesto, že aktuálně je viditelný výběr pouze jedné kategorie – té aktuálně 

vybrané v poli Kategorie. 

 Označit vše - tlačítko zajistí výběr všech zdrojů událostí pro aktuálně vybranou kategorii 

 Odoznačit vše - kliknutím zrušíte zaškrtnutí všech zdrojů událostí pro vybranou kategorii 

 Invertovat - změní zaškrtnutí u všech zdrojů událostí z vybrané kategorie 

Po změně nastavení výběru potvrďte výběr tlačítkem OK. 

Pro zrušení změn výběru můžete naopak použít tlačítko Storno. 
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Karty 

V terminologii, kterou program používá, označuje karta jeden identifikační prvek jednoho 

technologického typu (např. bezkontaktní kartu). 

 

Obrázek 31 

Okno přehledu karet zavedených v systému zobrazíte volbou hlavního menu Zobrazit, Karty. 

V horní části okna (nad přehledem) je možné provádět filtrování zobrazeného přehledu a to podle 

následujících kritérií: 

 Typ karet – technologický typ karet. Výběr tohoto pole je povinný, tj. vždy je zobrazen 

přehled karet pouze jednoho (stejného) typu. 

 Typ objektu – typ identifikovatelného objektu, kterému je karta aktuálně přiřazena (osoba, 

služební vozidla, návštěvnická karta) nebo možnost zobrazení nepřiřazených karet. Výběr 

těchto typů lze libovolně kombinovat, provádí se otevřením pole a poté zaškrtnutím 

požadovaných položek. Přitom ale není možné odškrtnout všechny položky, tj. výběr musí 

vždy obsahovat aspoň jednu položku. Výběrem pouze položky [nepřiřazené karty] 

provedete zobrazení pouze karet, které nejsou aktuálně přiřazené k žádnému objektu. 

Aktuální přiřazení karty k nějakému objektu je zobrazováno v přehledu ve sloupci 

Objekt přístupů a nastavená platnost tohoto přiřazení je zobrazena ve sloupcích Platnost od 

a Platnost do. 

 Zobrazit i vyřazené karty – tato volba způsobí zahrnutí do zobrazovaných karet i ty karty, 

které byly vyřazeny volbou Vyřadit kartu (viz dále). 
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Parametry karty 

 Číslo karty - celé číslo karty zadané ve formátu vybraného v poli Formát karty. 

 Formát karty – seznam všech systémem podporovaných formátů karet. Je nutné vybrat ten, 

ve kterém je zadáno číslo karty. Výchozí nastavení tohoto pole je výchozí formát systému 

pro daný typ karet. 

Systém podle vstupu čísla karty a vybraného formátu provede automaticky vnitřní převod čísla 

karty na hardwarové číslo karty. Pokud převod nelze provést je o tom uživatel informován 

chybovou zprávou. 

Číslo karty v přehledu je zobrazováno také ve formátu specifikovaném u karty. 

 Název karty – další nepovinná identifikace (např. napsaná na kartě) uložená přímo u karty. 

Název karty je zobrazován v různých přehledech. 

Typ karty, pro zadávání nové karty, je přebírán z aktuálního nastavení filtru tedy pole Typ karet 

nad přehledem karet. 

Vyřazení karty 

Pokud byla již karta v systému používána nelze již zpravidla provést její odstranění volbou 

Odstranit. V takovém případě lze provést tzv. vyřazení karty. Vyřazenou kartou již nelze 

identifikovat žádný objekt. Vyřazení karty provedete volbou Vyřadit kartu a potvrzením dotazu. 

Pokud je karta aktuálně přiřazená nějakému objektu nelze provést její vyřazení. 

Pokud má nově zakládána karta stejné číslo a typ jako karta, která již v systému existuje nelze 

takovou kartu založit. 

Pokud karta se stejným číslem byla vyřazena, provede systém při uložení nové karty a potvrzení 

dotazu obnovení vyřazené karty. 
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Uţivatelé 

Tato položka vypisuje seznam uživatelů aplikace. Tedy obsluhy recepcí, správců, apod. Každý 

uživatel musí mít stanovený svůj profil práv (popsáno v kapitole Profily práv) a přihlašovací údaje. 

 

Obrázek 32 

Založení nového uživatele se provede stiskem tlačítka  pro založení nového řádku. 

Jméno uživatele musí být vyplněno, stejně jako platnost od. Základní stav položky Platnost od je 

aktuální datum, jež se může dle potřeby upravit. Platnost do vyplněna být nemusí. Profil práv 

vybírá k uživateli již vytvořený profil určující povolené a zakázané akce v programu. 

Na záložce Přihlašovací údaje je možno nastavit přihlašovací údaje daného uživatele do aplikace. 

Po stisku tlačítka  vyzve aplikace k zadání uživatelského jména a hesla (jedná se standardní 

způsob přihlášení). 

 

Druhou možností je použití přihlášení Windows, stiskneme rozbalovací šipku u tlačítka  nový a 

zvolíme Windows Přihlášení. V následujícím dialogu zapíšeme nebo vybereme požadovaný 

doménový účet uživatele. 

Uložení změn provedeme tlačítkem  pro uložení. 
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Profily Práv 

Tato volba definuje jednotlivé profily, které mají uživatelé aplikace přiděleny. Oddělí se tak např. 

obyčejní uživatelé na recepci od administrátorů aplikace. Formulář Profily práv otevřeme volbou 

hlavní nabídky Zobrazit, Profily práv. 

Přidání nového profilu 

Tlačítkem pro přidání nového řádku  založíme nový profil a zadáme jeho pojmenování případně 

popis. Tlačítkem Přidat, umístěným ve spodní části detailu profilu, je možné přiřadit osoby 

uživatelů patřící k tomuto profilu. 

 

Obrázek 33 

Na záložce Nastavení práv je třeba pečlivě definovat jednotlivé položky – právo Povolit/Zakázat 

případně Pouze pro čtení. 

 

K jednoduššímu a rychlejšímu nastavení všech položek v dané úrovni stromu lze využít volby jako 

Povolit vše, Vše pouze pro čtení dostupné na nadřazené položce stromu. 
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Nastavení programu 

Nastavení programu obsahuje nastavení jak globální (změny uloženy v databázi), tak i nastavení, 

mající vliv pouze na dané PC případně jen přihlášeného uživatele. 

Tlačítko, otevírající dialog Nastavení je umístěno na horní liště aplikace, nebo je dostupné volbou 

Nastavení programu v nabídce Nástroje. 

 

Nastavení programu se dělí na několik částí, které jsou dostupné pod jednotlivými záložkami na 

levé straně formuláře. Jsou to následující: 

 Základní 

 Osoby 

 Vrátnice 

 Totožnosti 

 Zařízení 

 Zvuky 

 Události 

 Oznámení 

 Systém 

 Přihlašování 

 Rozšíření 

Základní 
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 Doba automatického obnovování přehledu evidence návštěv/přítomnosti/historie 

událostí – Lze nastavit dobu v sec. po které je periodicky prováděna obnova při zapnutém 

obnovování přehledu. Při zadání hodnoty 0 nelze obnovu daného přehledu zapnout. 

 Kontrola, není-li návštěvník zaměstnanec – Aplikace může při zakládání nové návštěvy 

nekontrolovat, varovat či zakázat kontrolu, není-li návštěvník zaměstnanec podniku. 

Kontrola používá údaje o totožnostech zaměstnanců, které lze zadávat nebo importovat ve 

formuláři údaje o navštívených. 

 Počet dnů platnosti poučení návštěvníka – Lze definovat počet dnů, po jejichž uplynutí 

bude aplikace pro návštěvníka opětovně vyžadovat nové potvrzení jeho poučení. 

Při zadané hodnotě 0 není tato kontrola prováděna. 

 Povolit zaloţení návštěvy i pro kartu s ukončenou platností (globální nastavení) – 

Ignoruje datum ukončení platnosti návštěvnické karty při zakládání návštěvy. 

Volbu je nutné povolit pouze v případě, pokud přístupový systém umožňuje dynamické 

přeprogramovávání přístupů vydávaných návštěvnických karet a je používán příslušný 

rozšiřující (AddIn) modul pro daný přístupový systém. 

 Výchozí přístupová úroveň pro návštěvu – Určuje výchozí název přístupové úrovně, která 

má být přiřazena návštěvě, pokud není přístupová úroveň uvedena přímo u daného 

navštíveného či návštěvnického objektu. Tato volba se uplatní, pouze pokud přístupový 

systém umožňuje dynamické přeprogramovávání přístupů vydávaných návštěvnických karet 

a je používán příslušný rozšiřující (AddIn) modul pro daný přístupový systém. 

 Pouţít jako výchozí přístupovou úroveň navštíveného (globální nastavení) – Tato volba 

umožňuje použít jako výchozí přístupovou úroveň pro návštěvu vždy přístupovou úroveň 

daného navštíveného (uvedeného u návštěvy). 

Tato volba se uplatní, pouze pokud přístupový systém umožňuje dynamické 

přeprogramovávání přístupů vydávaných návštěvnických karet a je používán příslušný 

rozšiřující (AddIn) modul pro daný přístupový systém. 

 Upravovat jméno návštěvníka při zadávání (globální nastavení) – Ve formuláři pro 

zadání nebo opravu návštěvníka provádí úpravu velikosti malých a velkých písmen pro pole 

jméno a příjmení. 

 Kontrolovat formát SPZ (globální nastavení) – U vozidel lze kontrolovat správnost 

zadávaného formátu SPZ a definovat používané oddělovače jednotlivých částí SPZ vozidla. 
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Osoby 

 
 

 Počet měsíců zpět od data poslední návštěvy – Zobrazení obsahu pole Návštěvník lze 

omezit hodnotou počtu měsíců zpět od data poslední návštěvy. Hodnota 0 (nula) odpovídá 

zobrazení seznamu všech návštěvníků. 

 Doba automatického obnovování – Doba v sec. pro automatické obnovování pole 

Návštěvník. Hodnota 0 (nula) odpovídá vypnutí automatického provádění obnovování. 

 Povolit zaloţení návštěvy i s osobou bez oprávnění přijímat návštěvy – Pokud nemá 

zaměstnanec oprávnění přijímat návštěvy, aplikace pouze zobrazí varování a na rozhodnutí 

obsluhy povolí založit návštěvu i s tímto navštíveným. 

 Doba automatického obnovování – Doba v sec. pro automatické obnovování pole 

Navštívený. Hodnota 0 (nula) odpovídá vypnutí automatického provádění obnovování. 
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Vrátnice 

 
 

Pole Vrátnice slouží pro výběr pracoviště vrátnice, pro které se provádí nastavení ostatních 

voleb. Volba [Výchozí nastavení] umožňuje definovat výchozí nastavení pracovišť. 

 Typ vrátnice – Určí, zda se bude při zakládání návštěvy zobrazovat formulář pro pouze 

osobu, vozidlo, či oboje. 

 Zadávat návštěvu v pořadí vozidlo/návštěvník – Na formuláři pro zadávání návštěvy 

způsobí zobrazení polí Návštěvník, Vozidlo v obráceném pořadí Vozidlo, Návštěvník. 

 Vstup návštěvnické karty pro návštěvníka/vozidlo – Volby pro zobrazení polí pro 

zadávání čísel vydávaných návštěvnických karet. 

 Povolit automatické zaloţení návštěvy po přečtení karty ze zařízení – Je-li k aplikaci 

Vrátnice připojena čtečka karet, je možné nastavit, že v případě již zadaných ostatních údajů 

nové návštěvy dojde po přiložení vydávané návštěvnické karty ke čtečce, automaticky 

k potvrzení založení návštěvy. 

 Povolit automatické ukončení návštěvy po přečtení karty ze zařízení – Je-li k aplikaci 

Vrátnice připojena čtečka karet, je možné nastavit, že dojde po přiložení již vydané 

návštěvnické karty ke čtečce, automaticky k výzvě na potvrzení ukončení návštěvy (při 

vypnuté této volbě dojde pouze k vyhledání dané návštěvy v přehledu). 

 Seznam navštívených – Nastavení, zda jsou ve výběru navštívených zobrazeny 

í nepřítomné osoby. Při volbě Všechny osoby lze dále určit, zda se má při založení návštěvy 

s nepřítomným navštíveným zobrazovat varovné hlášení. 

 Kontrola podpisu poučení návštěvníka při zakládání návštěvy – Aplikace může hlídat 

datum, kdy byl návštěvníkovi naposled vytištěn a předán k podpisu dokument 

Poučení návštěvníka. 
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 Výchozí hodnota volby „Tisk formuláře potvrzení o úschově při zaloţení návštěvy“ – 

Tato volba nastaví jako výchozí provádění tisku formuláře odevzdaných předmětů 

při založení nové návštěvy. 

 Provádět tisk sestavy „Formulář pro povolení k návštěvě“ při zaloţení návštěvy – 

Automatické provádění tisku formuláře pro povolení k návštěvě (návštěvního lístku) při 

založení nové návštěvy. 

Volby pro aktivaci a deaktivaci návštěvy 

Nastavení těchto voleb pro vybranou vrátnici vyvoláte tlačítkem Aktivace a deaktivace 

návštěvy… 

 

Založení a aktivace návštěvy: 

 Nevyţadovat potvrzení zaloţení návštěvy – výchozí režim, kdy se neprovádí potvrzení 

založení ani aktivace návštěvy. 

 Vyţadovat potvrzení zaloţení návštěvy kartou navštíveného nebo pověřené osoby – 

Při zapnuté této volbě vyžaduje aplikace pro založení návštěvy kromě zadaných čísel 

vydávaných návštěvnických karet navíc ještě potvrzení další kartou. Návštěvu je možné 

potvrzovat buď kartou navštíveného (vždy dané návštěvy) nebo kartou některé z pověřených 

osob s právem Potvrzení návštěvy (viz kapitola Údaje o navštívených). V této konfiguraci 

pracoviště je také v hlavním přehledu návštěv zobrazován navíc sloupec Pověřená osoba. 

V případě vyžadování potvrzení založení návštěvy je doporučeno mít k počítači s aplikací 

Vrátnice připojenou čtečku karet. 

 Provést automatické uzavření potvrzení po přečtení karty ze zařízení – V případě 

vyžadování potvrzení založení návštěvy je možné nastavit, že po přečtení platné potvrzovací 

karty bude okno s výzvou pro potvrzení automaticky uzavřeno. 
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 Aktivace návštěvnické karty sekvencí karet návštěvníka a navštíveného (nebo 

pověřené osoby) – v tomto režimu je nejprve obsluhou založená návštěva, ale není ještě 

provedena aktivace (naprogramování přístupu) pro vydané návštěvnické karty. Následně je 

vyžadováno provedení sekvence čtení karet návštěvníka, navštíveného (v tomto pořadí) pro 

aktivaci vydaných návštěvnických karet a umožnění vstupu návštěvníka do objektu 

(zpravidla průchod přes turniket). 

Funkci aktivace návštěvy lze použít v případě, kdy: 

a) se u návštěvy nezadává navštívený (místo navštíveného je vždy doplněn návštěvnický 

objekt definovaný k dané vrátnici – viz kapitola Vrátnice). 

Navštívený je v tomto režimu doplněn při aktivaci návštěvy. Aktivaci může provést 

libovolná osoba bez příznaku „Zákaz přijímat návštěvy“. 

b) je návštěvník přebírán navštíveným případně pověřenou osobou. V tomto režimu může 

aktivaci provést daný navštívený nebo pověřená osoba s právem Potvrzení návštěvy 

(viz kapitola Údaje o navštívených), také je pak v hlavním přehledu návštěv 

zobrazován sloupec Pověřená osoba. 

Tento režim je možný pouze v případě, pokud přístupový systém umožňuje dynamické 

přeprogramovávání přístupů vydávaných návštěvnických karet a je používán příslušný 

rozšiřující (AddIn) modul pro daný přístupový systém. Dále je nutné mít k počítači 

s aplikací Vrátnice připojenou alespoň jednu čtečku karet (lze použít buď samostatnou 

čtečku pouze pro aktivaci nebo čtečku pro aktivaci/deaktivaci nebo čtečku pro vstup čísel 

karet/aktivaci nebo vstup čísel karet/aktivaci/deaktivaci) 

 Upozornit při neplatném čtení sekvence karet – Při provedení sekvence osobou, která 

nemá právo aktivovat návštěvu je zobrazováno upozornění. 

Deaktivace a ukončení návštěvy: 

 Deaktivace návštěvnické karty sekvencí karet návštěvníka a navštíveného (nebo 

pověřené osoby) – v tomto režimu je vyžadováno provedení sekvence čtení karet 

návštěvníka, navštíveného (v tomto pořadí) pro deaktivaci návštěvnické karty nebo 

ukončení návštěvy před odchodem návštěvníka z objektu. 

Pro tento režim je nutné mít k počítači s aplikací Vrátnice připojenou alespoň jednu čtečku 

karet (lze použít buď samostatnou čtečku pouze pro deaktivaci nebo čtečku pro 

aktivaci/deaktivaci nebo čtečku pro vstup čísel karet/deaktivaci nebo vstup čísel 

karet/aktivaci/deaktivaci). 

Při funkci deaktivace návštěvy je možné dále zvolit: 

a) Neprovádět ukončení návštěvy – deaktivace probíhá ještě před odchodem návštěvníka 

přes odchodový turniket. V takovém případě je možné při aktivaci návštěvnické karty 

nepovolit práva pro odchod návštěvy a teprve při deaktivací provést změnu přístupové 

úrovně návštěvnické karty pro odchod návštěvy na vybranou přístupovou úroveň. 

Tato funkce je možná pouze v případě, pokud přístupový systém umožňuje dynamické 

přeprogramovávání přístupů vydávaných návštěvnických karet a je používán příslušný 

rozšiřující (AddIn) modul pro daný přístupový systém. 

Pokud není aktivována funkce programování jiné přístupové úrovně pro odchod 

návštěvy, je chování programu takové, že při průchodu návštěvníka turniketem bez 

předchozího provedení deaktivační sekvence dvou karet, je tato skutečnost reportována 

obsluze programu vrátnice jako upozornění o „nekorektním ukončení návštěvy“.  

b) Provést ukončení návštěvy – deaktivace provede ukončení návštěvy. Deaktivace musí 

proběhnout až po případném průchodu návštěvníka odchodovým turniketem (doplnění 

času odchodu návštěvy). V tomto režimu není z hlediska systému zajištěna nutnost 

návštěvníka odevzdat návštěvnickou kartu. 

 Upozornit při neplatném čtení sekvence karet – Při provedení sekvence osobou, která 

nemá právo deaktivovat návštěvu je zobrazováno upozornění. 
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Totoţnosti 

 
 

 U jednotlivých Typů totoţnosti lze definovat Zkratku a Popis. 

 Nevyţadovat datum narození pokud je u návštěvníka zadán tento typ totoţnosti – 

U zvoleného typu totožnosti nemusí být vyžadován datum narození. 

 V poli formát jsou zadány očekávané formáty čísla totožnosti. Ty se zadávají jako regulární 

výrazy viz Příloha A - Popis syntaxe regulárních výrazů. 

 Ověření kontroly totoţnosti (test) – Slouží k ověření podmínek pro zadávaný formát. 

 Vyţadovat zadání data narození pro návštěvníky (globální nastavení) – Aplikace může 

vždy vyžadovat zadání data narození u návštěvníků. Toto nastavení je globální, má tedy vliv 

na všechny pracoviště. 

 Ze čtečky dokladů číst i údaje Datum narození/Rodné číslo – Je-li k aplikaci připojena 

OCR čtečka dokladů, lze povolit čtení chráněných údajů návštěvníka. Při výchozím 

nastavení se tyto údaje nečtou (z důvodu ochrany osobních údajů). Změna nastavení je 

globální, má tedy vliv na všechny pracoviště. 
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Zařízení 

 
 

V tomto formuláři definujeme zařízení, jež jsou připojena k PC, a které tedy můžeme aplikací 

Vrátnice 2007 využívat. Jedná se většinou o OCR čtečky dokladů či čtečky bezkontaktních karet. 

 Platnost nastavení – Nastavení může být platné pouze pro aktuálně přihlášeného uživatele 

PC, či pro všechny uživatele pracující na daném PC. 

 Pouţít vlastní nastavení pro uţivatele – Povolení založení nastavení s platností pouze pro 

aktuálně přihlášeného uživatele. 

Pole Server určuje adresu (uri) služby IMP.DeviceReaderController, která zajišťuje vlastní 

komunikaci s připojenými zařízeními. Adresa se zadává ve tvaru: 

net.tcp://<server>:<číslo portu> 

kde:  <server> je název počítače, kde služba běží (zpravidla localhost), 

 <číslo portu> je zvolené číslo TCP/IP portu (výchozí hodnota je 8000) 

Konfigurace služby viz Příloha B - Konfigurace služby IMP.DeviceReaderController. 
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Po přihlášení ke službě (pomoci tlačítka ) je možné jednotlivá dostupná zařízení přidávat. 

 

Tlačítkem Obnovit zařízení lze na službu odeslat požadavek pro znovunačtení konfiguračního 

souboru služby a obnovit zobrazený seznam dostupných zařízení. 

Indikátor aktuálního stavu připojení zařízení  

na stavovém řádku aplikace zobrazuje jeden z následujících stavů: 

 Aplikace není nastavena pro používání žádného externího zařízení. Pokud jsou 

k pracovišti některá zařízení připojena, je nutné nejprve provést jejich nastavení. 

 Všechna aktuálně nastavena externí zařízení jsou v pořádku připojena a komunikace 

s nimi probíhá bez chyb. 

 Některé z aktuálně nastavených externích zařízení neběží (je ve stavu Neaktivní), ale 

nedošlo k žádné chybě komunikace se službou spravující zařízení. Zařízení může být 

ve stavu Neaktivní i případě, kdy služba spravující dané zařízení není schopná zařízení 

úspěšně inicializovat. 

 Všechna aktuálně nastavena externí zařízení neběží (jsou ve stavu Neaktivní), ale 

nedošlo k žádné chybě komunikace se službou spravující zařízení. Zařízení může být 

ve stavu Neaktivní i případě, kdy služba spravující dané zařízení není schopná zařízení 

úspěšně inicializovat. 

 U některého z aktuálně nastavených externích zařízení došlo k chybě komunikace 

se službou spravující dané zařízení. 

 U všech aktuálně nastavených externích zařízení došlo k chybě komunikace se službou 

spravující zařízení. 
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Při najetí myší na indikátor stavu připojení zařízení je možné zobrazit podrobnější informace o 

stavu jednotlivých aktuálně nastavených zařízení. Zde je pro každé zařízení zobrazeno jméno 

s adresou, typem zařízení a jeho stavem (Připojeno, Neaktivní nebo Chyba). 

 

 Spouštět lokální verzi sluţby pro komunikaci se zařízeními - Určuje, že se na aktuálním 

počítači bude automaticky s programem Vrátnice 2007 spouštět i služba pro obsluhu 

externích zařízení. Při této volbě se předpokládá, že na tomto počítači není tato služba již 

spouštěna automaticky systémem jako Windows NT service. Při spouštění služby v tomto 

režimu je její spuštění informováno systémem Windows na liště programů. 

 

 Doba pro potvrzení druhou kartou (sekvence pro aktivaci/deaktivaci návštěvy) – udává 

maximální dobu v sec. po kterou bude registrována druhá karta (po přečtení první) při 

sekvenci dvou karet. Sekvence karet může být dle nastavení používaného režimu používana 

pro aktivaci nebo deaktivaci návštěvy (viz část vrátnice). 
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Zvuky 

 
 

V tomto formuláři lze definovat zvuková upozornění při některých událostech systému. 

Konkrétně se jedná o tyto události: 

 Načtení dokladu pomoci OCR čtečky připojené k počítači. 

 Načtení čísla karty pomoci čtečky karet připojené k počítači. 

 Úspěšná aktivace návštěvy sekvencí dvou karet (při zapnutém tomto režimu) 

 Neúspěšná aktivace návštěvy sekvencí dvou karet (při zapnutém tomto režimu) 

 Úspěšná deaktivace návštěvy sekvencí dvou karet (při zapnutém tomto režimu) 

 Neúspěšná deaktivace návštěvy sekvencí dvou karet (při zapnutém tomto režimu) 

 Upozornění na nutnost vrácení Odevzdaných předmětů při ukončování návštěvy. 

 Zobrazení informací o průchodu v aktivním Sledování průchodů. 

 Zobrazení Oznámení aktuálně sledované události, pokud daná události nemá definované 

vlastní zvukové upozornění. 

Pro každou událost lze specifikovat buď definovaný zvuk systému Windows nebo přehrání 

vlastního zvukového souboru (.wav). 
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Události 

 
 

Tento formulář slouží pro nastavení vlastností událostí přístupů a definici výstrah. Výstrahou (alert) 

je v systému označována taková událost, jejíž výskyty lze on-line sledovat a dále na mě reagovat. 

Zobrazený seznam událostí lze filtrovat dle kategorie událostí, případně lze zobrazit pouze 

výstrahy. Ty jsou v seznamu navíc znázorněny symbolem zaškrtnutí. 

Pomoci tlačítka Volby… můžeme zobrazit nebo upravit vlastností události. 

V horní části zobrazeného dialogového okna Volby události je uveden název, popis a kategorie 

vybrané události.  

Volbou Povolit sledování výskytů události (výstraha) můžeme provést založení vlastní výstrahy. 

Pole Kategorie pak určuje kategorii, do které výstrahu zařadíme, a pole Závaţnost umožňuje 

případně změnit závažnost výstrahy oproti závažnosti události. 

Dále lze výstraze přiřadit Zvukové upozornění a to buď definovaný zvuk systému Windows nebo 

vlastní zvukový soubor (.wav). 

Pozn.: Pro správnou funkci zvukových upozornění musí být uvedený zvukový soubor k dispozici 

na všech klientských počítačích, kde bude upozornění vyžadováno. 

U některých událostí je dále možné nebo nutné pomoci tlačítka Nastavit podmínku… definovat 

doplňující podmínku generování dané události. 

(např. pro události „Existence aktivní návštěvy“ a „Ukončení platnosti karty“ se jedná o výběr 

množiny snímačů a jejich událostí pro registraci odchodů osob z budovy nebo areálu.) 
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Pomoci tlačítka Barvy… můžeme nastavit barvu textu a podkladu s jakou bude událost 

zobrazována v přehledu historie událostí (viz kapitola Události). 

 

Pro aktuálně vybranou událost můžeme také pro nastavení barev použít tlačítek  (kopírovat barvu 

textu a podkladu),  (vložit barvu textu a podkladu) a  (nastavit výchozí barvu textu a podkladu) 

či kombinací kláves CTRL+C, CTRL+V a CTRL+D. 
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Oznámení 

 
 

V tomto formuláři lze definovat pro jaké sledované události (výstrahy) bude prováděno oznámení 

nebo zvukové upozornění při vzniku dané události. Nastavení umožňuje vytvořit několik 

nezávislých profilů tj. globálních skupin nastavení a poté určit jaký profil bude použit pro aktuální 

počítač. 

Název aktuálně vybraného profilu je zobrazeno v horní části formuláře: 

 

Tlačítkem  lze přidat nový profil nebo (po vybrání volby po aktivaci menu šipkou) případně 

vytvořit kopii aktuálně vybraného profilu. Nový profil je vždy nutné pojmenovat zadáním jeho 

názvu. 

 

Tlačítkem  pak lze aktuálně vybraný profil případně přejmenovat a tlačítkem  lze aktuálně 

vybraný profil sledování událostí odstranit. 
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Formulář dále zobrazuje seznam všech definovaných výstrah (událostí, které je možné sledovat) 

s nastavením dle aktuálně vybraného profilu. 

Zaškrtnutím události nastavíte zobrazování oznámení při jejím výskytu a ikonou   či   

definujete, zda má nebo nemá být při výskytu události prováděno zvukové upozornění 

(ikony  /  jsou dostupné pouze u událostí, které mají zvukové upozornění definováno). 

Pro profil sledování událostí je dále možné definovat filtrování událostí výběrem množiny snímačů, 

na kterých musí události vznikat, aby byla vyvolána nastavená reakce. 

Filtr můžete nastavit nebo upravit pomoci tlačítka se třemi tečkami (…), které se nachází pod 

seznamem událostí. 

 

V následně zobrazeném dialogovém okně pak můžete přidávat či odebírat požadované snímače 

z aktuálního seznamu. Snímače lze do seznamu přidávat buď podle zóny nebo podle typu (zdroje 

událostí). 

Filtr definovaný profilem sledování událostí je používán (při zapnuté volbě Aktuální profil) 

i v přehledu historie událostí (viz kapitola Události). 

 Pouţívat jako aktuální profil pro sledování událostí (nastavení pro počítač) - Slouží pro 

nastavení používání vybraného profilu pro aktuální počítač (volbu je třeba nastavit nezávisle 

na každém klientském počítači, kde se má vytvořený profil použit). 

Pozn.: Pro funkci sledování událostí musí být nastavena adresa služby IMP.NotificationServices 

(viz následující kapitola Systém). 

Při výskytu události, pro kterou je v aktuálním profilu nastaven požadavek na zobrazování 

oznámení, se obsluze automaticky zobrazí okno s informacemi o vzniklé události. 

Obsluha pak musí na každý výskyt takové události reagovat pomoci tlačítka Potvrdit. 
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Systém 

 
 

 Pouţívat sluţbu IMP.NotificationServices (globální nastavení) – Povolení používání 

služby IMP.NotificationServices pro zpracování událostí přístupů. 

Služba IMP.NotificationServices je nutná pro některé funkce systému, je to funkce sledování 

průchodů (viz kapitola Kontrola osob) tj. pro on-line poskytování informací o průchodech na 

definovaných snímačích, funkce sledování událostí (viz předchozí část Nastavení 

programu/Oznámení) nebo možnost on-line obnovy přehledu událostí. 

Konfiguraci služby provedeme nastavením adresy (uri) na Server, na kterém služba běží. Adresa 

má tvar: 

net.tcp://<server>:<číslo portu> 

kde:  <server> je název počítače (serveru), kde služba běží, 

 <číslo portu> je zvolené číslo TCP/IP portu (výchozí hodnota je 7000) 

Aktuální spojení se službou lze ověřit pomoci tlačítka Test. 

Tlačítkem Obnovit události lze na službu odeslat požadavek pro znovunačtení nastavení 

monitorovaných událostí a obnovení dalších stavů služby. 

 Obnovovat přehled událostí na základě oznámení ze sluţby (globální nastavení) – Tato 

volba způsobí, že automatické obnovování přehledu událostí nebude prováděno periodický 

v konstantních časových intervalech, ale na základě informací o vzniku nových událostí 

poskytovaných službou IMP.NotificationServices. V případě této konfigurace systému je 

hodnota parametru Doba automatického obnovování přehledu historie událostí 

(Nastavení programu/Základní) ignorována. 
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Přihlašování 

 
 

Tento formulář slouží pro zadání skupiny uživatelů, kteří budou vstupovat do programu vrátnice. 

Skupinou uživatelů je myšlena skupina Windows uživatelů definovaná v rámci domény. 

Po zadání skupiny uživatelů je třeba této skupině přiřadit práva aplikace Vrátnice 2007, definovaná 

a popsaná v kapitole Profily práv. 
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Rozšíření 

 
 

Tento formulář slouží pro konfiguraci externích (AddIn) modulů, které rozšiřují funkčnost 

programu Vrátnice 2007. 

Registrované moduly jsou rozděleny na dvě části – registrace platné pro všechny počítače (globální 

moduly) a registrace platné pouze pro aktuální počítač (lokální moduly). 

Registraci nového modulu lze provést pomoci tlačítka přidat . Po vybrání příslušného .dll/exe 

souboru je nutné dále potvrdit nebo vybrat název modulu (knihovna může obsahovat i více AddIn 

modulů). 

Pro každý registrovaný globální/lokální modul lze dále určit, je-li modul aktivní (zaškrtávací pole 

před názvem modulu) a případně parametry příkazové řádky, se kterými se modul bude zavádět. 
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Detaily modulu lze zobrazit pomoci tlačítka oprava . 

 

Detaily zobrazují informace o souboru assembly s AddIn modulem, název modulu a příkazovou 

řádku pro start modulu. 

Registraci modulu lze odstranit pomoci tlačítka . 
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Informace o aplikaci 

Informace o programu lze získat z nabídky Nápověda, O aplikaci v základní obrazovce programu. 

 

Obrázek 34 
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Volbou Informace o komponentách lze dále získat informace o použitých komponentách aplikace 

a o jejich verzích. 

 

Obrázek 35 
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Příloha A - Popis syntaxe regulárních výrazů 

Regulární výrazy jsou speciální textové řetězce, které popisují určitou "masku", které má odpovídat 

určitý textový řetězec. Následující popis obsahuje stručný a zjednodušený přehled syntaxe tzv.  

Perl-compatible typu regulárních výrazů (tento typ regulárních výrazů je používán i na platformě 

Microsoft .NET). 

Metaznaky a escaped charaktery 

Regulární výrazy mohou obsahovat běžné znaky (jako jsou například číslice a písmena), ale i znaky 

se zvláštním významem – tzv. metaznaky. Mezi metaznaky patří \, ^, $, ., [, ], |, (, ), ?, *, +, {, }. 

Pokud chceme použít metaznak v jeho původním významu, je třeba před něj doplnit znak zpětné 

lomítko \ (escaped character). 

Escaped 

character 

Význam 

Běžný znak Znaky jiné než . $ ^ { [ ( | ) * + ? \ odpovídají sami sobě. 

\a Odpovídá znaku bell (alarm) \u0007. 

\b Odpovídá znaku backspace \u0008 pokud je použit ve skupině znaků [], jinak 

odpovídá hranici slov. 

\t Odpovídá znaku tab \u0009. 

\r Odpovídá znaku return \u000D. 

\v Odpovídá znaku vertical tab \u000B. 

\f Odpovídá znaku form feed \u000C. 

\n Odpovídá znaku nový řádek (new line) \u000A. 

\e Odpovídá znaku escape \u001B. 

\040 Odpovídá ASCII znaku s daným kódem (například znak \040 odpovídá znaku 

mezera. 

\x20 Odpovídá ASCII znaku s danou hexadecimalní reprezentací. 

\ Následující znak není rozpoznán jako escaped character, ale odpovídá danému 

znaku (například \* je stejné jako \x2A. 
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Skupiny znaků 

Skupina znaků Význam 

[character_group] (Pozitivní skupina znaků.) Odpovídá jakémukoliv znaku uvedenému ve 

skupině. Skupina může obsahovat jednotlivé znaky, escaped characters, 

rozsah znaků nebo zřetězení více skupin znaků (například [aeiou] 

odpovídá všem samohláskám). 

[^character_group] (Negativní skupina znaků.) Odpovídá jakémukoliv znaku, který není 

uveden ve skupině (například [^aeiou] odpovídá všem znakům kromě 

samohlásek). 

[firstCharacter-

lastCharacter] 

(Rozsah znaků.) Odpovídá jakémukoliv znaku z daného rozsahu 

(například [0-9a-fA-F] odpovídá všem číslicím 0 až 9 a písmenům A až F 

bez rozlišení velkých a malích písmen). 

. (Znak tečka.) Odpovídá jakémukoliv znaku kromě \n. 

\w Odpovídá jakémukoliv znaku „slova“. \w je ekvivalentní zápisu 

[a-zA-Z_0-9]. 

\W Odpovídá jakémukoliv znaku kromě znaku „slova“. \W je ekvivalentní 

zápisu [^a-zA-Z_0-9]. 

\s Odpovídá jakémukoliv „prázdnému“ znaku (white-space character) . \s je 

ekvivalentní zápisu [ \f\n\r\t\v]. 

\S Odpovídá jakémukoliv znaku kromě „prázdného“ znaku (non-white-space 

character). \S je ekvivalentní zápisu [^ \f\n\r\t\v]. 

\d Odpovídá jakékoliv desítkové číslici. \d je ekvivalentní zápisu [0-9]. 

\D Odpovídá jakémukoliv znaku kromě desítkové číslice. \D je ekvivalentní 

zápisu [^0-9]. 
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Kvantifikátory 

Kvantifikátory jsou konstrukce, které udávají, kolikrát se má znak, skupina znaků nebo výraz 

uvedený v () (bezprostředně předcházející kvantifikátoru) vyskytovat. Základními kvantifikátory 

jsou ?, + a *. Pomocí číselných intervalů zadaných ve složených závorkách pak lze specifikovat 

počet výskytů precizněji. Kromě těchto tzv. nenasytných exitující i tzv. líné (lazy) kvantifikátory, 

které se liší tím, že se snaží zachytit co nejmenší počet znaků (nenasytné zachycují co možná 

největší počet). Nenasytné kvantifikátory jsou ??, *?, +?, {m,n}? a {m,}?.  

 

Kvantifikátor  Význam 

* Určuje nula nebo více výskytů (například \w* nebo (abc)*). Ekvivalentní k {0,}. 

+ Určuje jeden nebo více výskytů (například \w+ nebo (abc)+). Ekvivalentní k {1,}. 

? Určuje nula nebo jeden výskyt (například \w? nebo (abc)?). Ekvivalentní k {0,1}. 

{n} Určuje právě n výskytů (například (ahoj){2}). 

{n,} Určuje minimálně n výskytů (například (abc){2,}). 

{n,m} Určuje minimálně n, ale zároveň maximálně m výskytů. 

*? Určuje co nejméně možných výskytů (lazy *). 

+? Určuje co nejméně možných výskytů, ale minimálně jeden (lazy +). 

?? Určuje pokud možno nula výskytů nebo jeden výskyt (lazy ?). 

{n}? Ekvivalentní s {n} (lazy {n}). 

{n,}? Určuje co nejméně výskytů, ale minimálně n (lazy {n,}). 

{n,m}? Určuje co nejméně výskytů mezi n a m (lazy {n,m}). 

Ukotvení na začátek a konec 

Znak Význam  

^ Určuje, že srovnání musí nastat od začátku řetězce, v němž se vyhledává. 

$ Určuje, že srovnání musí nastat ke konci řetězce, v němž se vyhledává. 

Alternativy 

Znak  Význam 

| Odpovídá alespoň jedné části oddělené znakem | „svislítko“ (například kočka|pes|tygr). 
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Příloha B - Konfigurace sluţby IMP.DeviceReaderController 

Modul IMP.DeviceReaderController je služba provádějící obsluhu komunikace s externími 

zařízeními, které je možné v aplikaci Vrátnice 2007 využívat. Jedná se o OCR čtečku dokladů a 

čtečku karet. 

Protože tyto zařízení komunikují s počítačem přes sériový port, je nutné službu umístit přímo na 

počítač, ke kterému jsou tyto zařízení připojeny (typicky stejný počítač, na kterém je provozována 

i samotná aplikace Vrátnice 2007). Službu je možné hostovat buď jako Windows NT service nebo 

jako lokálně běžící proces. Služba ke svému běhu vyžaduje Microsoft .NET Framework 3.0. 

Komunikace mezi službou IMP.DeviceReaderController a aplikací Vrátnice 2007 probíhá přes 

TCP/IP na zvoleném portu, na kterém je běžící služba vystavena (viz část konfigurace služby). 

Hostování jako NT service 

V případě hostování služby jako Windows NT service je nutné službu nejprve zaregistrovat pomoci 

příkazu: 

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\InstallUtil.exe  
"<umístění služby>\IMP.DeviceReaderController.exe" 

Vlastnosti spouštění služby lze upravit nebo případně provést ruční spuštění/zastavení pomoci 

Windows Service Manageru (Administrative Tools\Services, služba IMP.DeviceReaderController). 

Hostování jako lokální proces 

Službu lze spouštět i jako samostatnou exe aplikaci, pomoci příkazu: 

"<umístění služby>\IMP.DeviceReaderController.exe" -host 

Služba je pak hostována po dobu běžícího exe souboru, tj. dokud není zastavena volbou Ukončit 

z menu dostupného na zobrazené ikoně v oznamovací oblasti (notification area) systému Windows. 

Zobrazená ikona zároveň informuje o TCP/IP portu, na kterém je dostupná. 

 

Pokud je služba umístěna v aplikačním adresáři aplikace Vrátnice 2007 a je pro aktuální počítač 

povolena volba „Spouštět lokální verzi sluţby pro komunikaci se zařízeními“ (v části Zařízení 

dialogu Nastavení programu) je automaticky služba v tomto režimu spouštěna a ukončována 

společně s aplikací Vrátnice 2007. 

Umístění konfiguračních souborů 

Služba používá dvojici konfiguračních souborů: 

IMP.DeviceReaderController.exe.config – app.config aplikace IMP.DeviceReaderController 

IMP.DeviceReaderController.serviceconfig – vlastní konfigurace služby a zařízení. 

Soubor IMP.DeviceReaderController.exe.config musí být umístěn ve stejném adresáři jako soubor 

IMP.DeviceReaderController.exe a slouží pro konfiguraci WCF - Windows Comunication 

Foundation (sekce system.serviceModel) a konfiguraci logování chybových stavů (sekce 

exceptionManagement). Ve většině případů stačí ponechat výchozí konfiguraci. 
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Soubor IMP.DeviceReaderController.serviceconfig obsahuje vlastní konfiguraci služby tj. veřejnou 

adresu, na které je služba dostupná a seznam externích zařízení, se kterými komunikuje. 

Soubor je možné umístit buď do stejného adresáře jako soubor IMP.DeviceReaderController.exe 

(nastavení je pak platné pro celý počítač),  

nebo do adresáře <Local Application Data>\DeviceReaderController 

(např. 

C:\Documents and Settings\<user>\Local Settings\Application Data\DeviceReaderController 

pro Windows XP/2003 

nebo 

C:\Users\<user>\AppData\Local\DeviceReaderController 

pro Windows Vista) 

(nastavení je pak platné pouze pro aktuálního uživatele). Pokud se soubor nalézá v obou těchto 

umístěních, je prioritně použito nastavením platné pro aktuálního uživatele. 

Konfigurace sluţby 

Konfigurace služby je ve formátu XML (v souboru IMP.DeviceReaderController.serviceconfig). 

Příklad konfigurace je následující: 

<DeviceReaderController> 

  <BaseAddresses> 

    <BaseAddress Uri="net.tcp://localhost:8000" /> 

  </BaseAddresses> 

 

  <Devices> 

    <Device Name="CardSerial" COMPort="COM1" Type="CardReader" FormatKarty="W26" 

Active="true" /> 

    <Device Name="OCRSerial" COMPort="COM2" Type="IDReader" Active="true" /> 

  </Devices> 

</DeviceReaderController> 

Část BaseAddresses definuje veřejnou adresu (endpoint) služby, která je uvedena v atributu Uri 

elementu BaseAddress a to ve tvaru: 

net.tcp://localhost:<číslo portu> 

kde: <číslo portu> je zvolené číslo TCP/IP portu (výchozí hodnota je 8000) 

V případě nasazení pro více uživatelů na stejném počítači (rozdílné konfigurační soubory pro 

jednotlivé uživatele) je nutné zajistit, aby každý uživatel měl nastaven jiný TCP/IP port své 

uživatelské instance služby. 



 Uživatelská příručka - Vrátnice 2010 

 Strana 87 

Část Devices obsahuje seznam elementů Device konfigurujících jednotlivá zařízení. Význam 

atributů u zařízení je následující: 
 

Atribut Význam 

Name Jméno zařízení, pod kterým bude dané zařízení dostupné klientské aplikaci. 

Jméno zařízení musí být v konfiguračním souboru jedinečné. 

COMPort Konfigurace sériového portu, ke kterému je zařízení fyzicky připojeno 

(například COM1). 

Speciální hodnota Generator na místě portu způsobí, že je po startu služby 

zobrazeno okno umožňující simulaci přečtení čísla karty či dokladu. 

Příklad konfigurace generátorů: 

<Device Name="OCRGenerator" COMPort="Generator" 

Type="IDReader" Active="true" /> 

<Device Name="CardGenerator" COMPort="Generator" 

Type="CardReader" FormatKarty="W26" Active="true" /> 

Type Typ zařízení. Možné hodnoty nastavení jsou: 

CardReader  – čtečka karet 

IDReader – OCR čtečka dokladů 

FormatKarty Definuje používaný formát karet. Atribut se uplatní pouze u typu zařízení 

CardReader. 

Možné hodnoty nastavení jsou: 

W26, W27, W32, W34, W37, W40, ABA a None. 

Active true definuje, že se při spuštění služby spouští i komunikace s daným 

zařízením. Zařízení je pak ve stavu Připojeno. 

false definuje, že se komunikace se zařízením nespouští. Zařízení je pak ve 

stavu Neaktivní. 

EnableLog Povolení vytváření textového souboru s logem činnosti daného zařízení. 

Možné hodnoty nastavení jsou true nebo false. 

Pokud není uveden atribut LogFileName je použit výchozí název souboru 

„Device_<Jméno zařízení>_<yymmdd>.txt“ 

LogFileName Cesta a název textového souboru pro log. Vytváření souboru musí být 

povoleno atributem EnableLog. 

Pokud není v názvu souboru uvedena cesta, je použit adresář, ve kterém je 

umístěn exe soubor služby. Zadaný název souboru je na konci doplněn o 

časovou značku ve tvaru „_<yymmdd>” (rok, měsíc, den). Pro každý den je 

vytvářen samostatný log soubor. 

Pro uplatnění změn např. po úpravě konfiguračního souboru je nutné provést restart služby (pokud 

je hostována jako NT service) nebo službu ukončit a znovu spustit. 
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Příloha C – Formát souboru pro import údajů o navštívených 

Do programu Vrátnice 2007 lze importovat údaje o navštívených z importního souboru. Funkci 

importu lze provést ve formuláři Údaje o navštívených. 

Vstupní importní soubor je textový/csv soubor jehož řádky odpovídají záznamům jednotlivých osob 

a jednotlivé údaje (hodnoty sloupců) na řádku jsou odděleny znakem „;‟ (středník). Soubor nesmí 

obsahovat žádné záhlaví. 

Pořadí sloupců vstupního souboru je následující: 

1. Os. číslo osoby (textová hodnota max. délky 20) 

2. Budova (textová hodnota max. délky 30) 

3. Kancelář (textová hodnota max. délky 30) 

4. Telefon kancelář (textová hodnota max. délky 30) 

5. Telefon bydliště (textová hodnota max. délky 30) 

6. Mobilní telefon (textová hodnota max. délky 30) 

7. Zákaz přijímat návštěvy (povolené hodnoty jsou „true“, „false“, „1“ nebo „0“) 

8. Rodné číslo (textová hodnota max. délky 10) 

9. Číslo OP (textová hodnota max. délky 20) 

10. Číslo pasu (textová hodnota max. délky 20) 

11. Číslo ŘP (textová hodnota max. délky 20) 

Údaj prvního sloupce „Os. číslo“ je povinný a určuje osobu, která bude aktualizována, údaje 

ostatních sloupců jsou nepovinné, tj. mohou být prázdné. Soubor také nemusí obsahovat všechny 

uvedené sloupce s tím, že při importu jsou jako hodnoty chybějících sloupců použity prázdné 

hodnoty. U sloupce „Zákaz přijímat návštěvy“ má prázdná hodnota význam „ponechat beze 

změny“, u ostatních sloupců odpovídají prázdnému řetězci. 

Pokud má některá osoba hodnoty všech polí „Budova“, „Kancelář“, „Telefon kancelář“, „Telefon 

bydliště“ a „Mobilní telefon“ prázdné nejsou tyto údaje pro danou osobu aktualizovány. Podobně 

pokud má některá osoba prázdné hodnoty polí „Číslo OP“, „Číslo pasu“ a „Číslo ŘP“ nejsou tyto 

údaje pro osobu aktualizovány. 

Pokud má některá osoba v systému zadáno číslo pracovního poměru, je nutné do importního 

souboru uvést osobní číslo ve tvaru „Os. číslo (č. prac. poměru)“ (např.: „7456 (2)“). 

Příklad obsahu importního souboru: 

7387;Budova A;206;206 

7400;Budova A;301;301;;;1 

7456 (2);Budova B;115;115;;; 


