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1. Úvod

1.1. O programu TeamCoordinator
TeamCoordinator je aplikace na řízení týmové práce. Umožňuje zadávat jednorázové i opakované 
úkoly, odepisovat odpracovaný čas a hlídat termíny. Úkoly lze filtrovat, třídit a vyhodnocovat podle
klientů, kategorií a řešitelů. 

Chcete mít přehled nad vašimi úkoly? Máte hodně činností, které děláte 
pravidelně?

Na žádný úkol už nezapomenete…

Popis programu

Hlavní vlastnosti:

 Údaje o klientech jsou na jednom místě

 Úkoly mohou mít více kroků i řešitelů

 Automatické generování opakovaných úkolů

 Skupinové úkoly bez konkrétního řešitele

 Členění úkolů podle kategorií, šablony úkolů

 Evidence odpracovaných časů

 Hodnocení řešitelů

 Podklady pro fakturaci

 Uživatelé a přístupová práva

Systémové požadavky

Program lze nainstalovat a spustit pod operačním systémem Windows, je přizpůsoben pro práci více
uživatelů v počítačové síti.

Data jsou uložena ve výkonné SQL databázi Firebird, která je zdarma bez jakéhokoliv omezení.



1.2. Jak začít pracovat s úkoly?
Řídit práci týmu tak, aby se na nic nezapomnělo a dodržovaly se dohodnuté termíny, nemusí být 
vůbec jednoduché. Prvním velkým přínosem programu je skutečnost, že se informace o řešených 
úkolech soustředí na jedno místo. Zpočátku stačí vytvářet úkoly s jednoduchým zadáním a postupně
jejich popis na základě získaných zkušeností upřesňovat. 

V dokumentaci jsou použity obrazovky z účetní firmy, která program používá od roku 2013. Během
této doby bylo zadání jednotlivých úkolů neustále upřesňováno až do současné podoby. Dnes si 
žádná účetní ve firmě nedokáže představit práci bez svého úkolovníku.

Přihlášení uživatele do programu

Po spuštění programu TeamCoordinator se musí uživatel do programu přihlásit. Ve formuláři se 
pamatuje naposledy přihlášený uživatel, heslo se musí pokaždé zadat.

Po instalaci programu je v číselníku uživatelů pouze jediný uživatel se zkratkou pomlčka (-). V 
tomto případě se při spuštění programu nezobrazuje přihlašovací okno, ve kterém musíte zadat 
uživatele a jeho heslo.

Přihlašovací okno programu se začne zobrazovat, když změníte zkratku implicitního uživatele nebo 
přidáte nového uživatele.

Nastavení programu

Nejprve musíte definovat uživatele, kteří budou s úkoly pracovat. Zároveň je potřeba nastavit jejich 
práva. Číselník uživatelů najdete v menu Systém - Uživatelé.

Pak je vhodné nastavit základní kategorie úkolů a případně u složitějších úkolů i jejich dílčí kroky. 
Číselník kategorií se nachází v menu Systém - Kategorie a číselník kroků najdete v menu 
Systém - Kroky.

Taky můžete dopředu zadat údaje o klientech, pro které úkoly řešíte. Knihu klientů najdete v 
hlavním menu Klienti.



Zadání úkolu

Vytvoření jednoduchého úkolu je snadné. V knize Úkoly stisknete tlačítko Nový.

 

Do pole Popis napíšete stručný popis úkolu, který se bude zobrazovat v knize úkolů. Pak můžete do
textového pole podrobněji popsat zadání nového úkolu, změnit řešitele a zadat termín. Nakonec 
stisknete tlačítko Uložit. 

Vytvoří se nový úkol ve stavu Nezahájeno.

Zadání úkolu s dílčími kroky, více řešiteli nebo různými klienty je o něco složitější. Do úkolu je 
potřeba přidat konkrétní kroky, které musí řešitel nebo řešitelé splnit. Pokud máte strukturu úkolů 
pořád stejnou nebo podobnou, můžete si složité zadání včetně všech kroků přednastavit v kategorii 
úkolu. Pak stačí stisknout tlačítko Kopírovat zadání z kategorie a zadání pouze upravit nebo doplnit.

Řešení úkolu

Řešený úkol vyhledáte v knize úkolů a stisknete tlačítko Řešit. 

Do textového pole popíšete svoji práci a zadáte strávený čas v minutách nebo hodinách. Pokud jste 
úkol dokončili, zapnete volbu Ukončeno. Když chcete, aby na úkolu pokračovat někdo jiný, 
změníte řešitele. Nakonec stisknete tlačítko Uložit.

Pokud jste úkol začali řešit, nachází se ve stavu Probíhá. Ukončené úkoly jsou ve stavu Dokončeno.

Při řešení úkolu s dílčími kroky postupujete podobně. Rozdíl je v tom, že na straně Řešení vidíte 
místo volby Ukončeno seznam kroků, kde jste řešitelem. Aby byl úkol ukončen, musí být ukončeny 
všechny jeho kroky.

Když musíte s pracemi na úkolu čekat na klienta, můžete stisknout tlačítko Čeká se.

Napíšete důvod čekání a úkol se přepne do stavu Čeká se.



Definice opakovaných úkolů

Když se úkol neustále opakuje v nějakém časovém intervalu, je výhodné zadání úkolu a jeho 
opakování definovat v knize Opakované úkoly. Úkoly s konkrétními termíny pak program může 
generovat automaticky na základě nastavených definic.

Způsob opakování může být Den, Týden, Měsíc, Kvartál, Půlrok, Rok, případně násobky těchto 
intervalů.

Vyhodnocení úkolů

Odpracovaný čas na úkolech v zadaném období můžete vyhodnocovat podle klientů, kategorií nebo 
řešitelů. Vyhodnocení podle klientů využijete při fakturaci, vyhodnocení podle kategorií odhalí 
činnosti s největší časovou náročností, vyhodnocení podle řešitelů může sloužit k finančnímu 
ohodnocení jednotlivých pracovníků. Vyhodnocení lze zobrazit v tabulkách nebo v grafu.

Odpracované hodiny za klienty, kategorie nebo řešitele vidíte rovněž na časové ose po jednotlivých 
měsících, takže máte neustálý přehled o trendu, zda časová náročnost stoupá, klesá nebo je přibližně
stejná jako v minulosti.



1.3. Ovládání programu
Program je navržen tak, aby bylo jeho ovládání co nejvíce přehledné a jednoduché. Po přihlášení do
programu se uživateli zobrazí seznam všech jeho nedokončených úkolů. Úkoly jsou implicitně 
seřazeny podle termínu, opožděné úkoly mají termín zvýrazněný červenou barvou. 

Formulář programu se skládá z následujících sekcí:

(1) Hlavní menu
(2) Akce
(3) Filtrovací panel
(4) Pracovní prostor
(5) Informační panel
(6) Pomocné akce



Hlavní menu

Hlavní menu umožňuje spouštět všechny důležité knihy programu:

 Úkoly

 Opakované úkoly

 Výkaz práce

 Vyhodnocení

 Klienti

Menu Systém slouží ke spouštění pomocných knih Uživatelé, Kategorie, Kroky, Komunikace a  
formuláře Změna hesla.



Akce

Základní akce:

Nový Nový záznam, všechna editační pole jsou prázdná.

Kopírovat Nový záznam s kopií editačních polí aktuálního záznamu.

Změnit Změna aktuálního záznamu.

Zneplatnit Zneplatnění nebo zplatnění aktuálního záznamu.

Tisk Vyvolá nabídku tiskových sestav.

Seznam Přepne knihu do režimu Seznam, kdy jsou zobrazeny všechny záznamy.

Výběr Přepne knihu do režimu Výběr, kdy jsou zobrazeny pouze označené záznamy.



Filtrovací panel

Na filtrovacím panelu lze zadávat filtrovací podmínky. Například v knize Úkoly lze filtrovat podle 
polí Klient, Kategorie, Vlastník, Řešitel a Nedokončené.

Při zadání více filtrovacích podmínek se najednou uplatní všechny podmínky. Filtrovací podmínku 

lze vymazat tlačítkem  za editačním polem nebo pomocí klávesy Backspace.



Pracovní prostor

Pracovní prostor obsahuje několik stran (záložek). Na straně Seznam jsou zobrazeny všechny 
záznamy, které vyhovují zadaným filtrovacím podmínkám. Záznamy jsou seřazeny podle sloupce, 
jehož nadpis je zvýrazněný tučným písmem. Seznam lze seřadit podle libovolného jiného sloupce 
kliknutím na jeho nadpis.

Na dalších stranách jsou detailní informace k aktuálnímu záznamu, na kterém je pravítko. Například
v knize Úkoly jsou strany Zadání, Řešení, Komunikace a Hodnocení.



Informační panel

Vlevo na informačním panelu je umístěn Lokátor, který umožňuje snadné vyhledávání v knize. 
Vyhledává se podle pole, podle kterého je kniha seřazena. Pokud se jedná o textové pole, 
vyhledávání probíhá okamžitě po zadání jednotlivých znaků. V případě pole typu datum nebo číslo 

je potřeba zadat celou hodnotu a pak stisknout klávesu Enter nebo kliknout na tlačítko .

Vedle Lokátoru je umístěna volba Neplatné. Po zapnutí této volby se v knize zobrazí i zneplatněné 
záznamy.

Dále jsou zde zobrazeny údaje Počet záznamů a Vybráno (počet označených záznamů).



Pomocné akce

Pomocné akce:

Aktualizovat Znovu načte všechny záznamy v knize.

Předchozí Přesune pravítko z aktuálního záznamu na předcházející záznam.

Následující Přesune pravítko z aktuálního záznamu na následující záznam.

Vybrat/odebrat Označí aktuální záznam nebo zruší označení aktuálního záznamu.

Vybrat vše Označí všechny záznamy.

Zrušit výběr Zruší označení všech záznamů.

Kalkulačka Spustí kalkulačku.

Export do CSV Provede export knihy do souboru CSV, který lze zobrazit například v 
Excelu.



2. Úkoly
Kniha Úkoly slouží k evidenci všech úkolů.

2.1. Úkoly – Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam úkolů. 

Akce:

Řešit Řešení úkolu.

Předat dál Změna řešitele úkolu.

Čeká se Čeká se na klienta.

Opakovat Vytvoření opakovaného úkolu.

Filtrovací podmínky:

Klient Po zadání klienta se zobrazí pouze úkoly, které se ho týkají.

Kategorie Po zadání kategorie se zobrazí pouze úkoly této kategorie.

Vlastník Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je vlastníkem.

Řešitel Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je aktuálním řešitelem.

Nedokončené Když je volba zapnuta, zobrazují se pouze nedokončené úkoly. Po vypnutí 
se zobrazí i dokončené úkoly.



2.2. Úkoly - Zadání

Na straně Zadání je zobrazeno zadání aktuálního úkolu.

Popis polí:

Popis Krátký popis úkolu, který se zobrazuje na straně Seznam.

Klient Klient, pro kterého úkol děláme. Nepovinné pole.

Stav úkolu Stav úkolu může být: Nezahájeno, Probíhá, Čeká se, Dokončeno.

Vlastník Vlastník úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří.

Kategorie Kategorie úkolu. V kategorii může být předdefinované zadání úkolu.

Text Podrobné zadání úkolu.

Řešitel Hlavní řešitel úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří.

Termín Termín plánovaného ukončení úkolu. Nepovinné pole.

Plánovaný čas Plánovaný čas, zadaný v minutách nebo hodinách.

Priorita Priorita úkolu může být: Nízká, Střední, Vysoká. Implicitní hodnota je Střední.

Kroky U složitějších úkolů lze zadávat jednotlivé kroky úkolu. 

Akce:

Kopírovat zadání z kategorie Zkopíruje do úkolu zadání z kategorie.

Kopírovat vybrané klienty Vytvoří kroky úkolu pro označené klienty.



Krok úkolu

Popis polí:

Krok Při zadávání kroku úkolu lze vybrat Krok z číselníku kroků, pole Název a Text se 
automaticky vyplní.

Klient Při zadávání kroku úkolu lze vybrat Klienta z číselníku klientů, pole Název a Text 
se automaticky vyplní.

Název Název kroku.

Text Podrobné zadání kroku.

Řešitel Řešitel kroku. Když pole není vyplněno, je řešitelem kroku hlavní řešitel úkolu.

Ukončeno Volbu nelze editovat, nastaví se během řešení úkolu při ukončení kroku.

Při zadávání kroku úkolu můžeme vybrat Krok z číselníku kroků nebo můžeme vybrat Klienta z 
číselníku klientů. Pole Název a Text se automaticky vyplní.



2.3. Úkoly - Řešení

Na straně Řešení je zobrazen průběh řešení aktuálního úkolu. V tabulce vlevo je zobrazen seznam 
všech dílčích řešení aktuálního úkolu. V pravé tabulce je zobrazen seznam ukončených kroků v 
dílčím řešení, na kterém je pravítko.

Popis polí:

Text Podrobný popis řešení úkolu.

Řešeno dne Datum a čas, kdy se úkol řešil.

Skutečný čas Skutečný čas, zadaný v minutách nebo hodinách.



2.4. Úkoly - Komunikace

Na straně Komunikace je zobrazena komunikace s klientem.



2.5. Úkoly - Hodnocení

Na straně Hodnocení je zobrazeno hodnocení aktuálního úkolu.

Akce:

Hodnotit Ohodnocení řešitele úkolu, na kterém je pravítko.

Nastavení Definice číselníku Hodnocení.

Hodnocení uživatele je podrobněji popsáno v kapitole Výkaz práce.



3. Opakované úkoly
Kniha Opakované úkoly slouží k evidenci všech opakovaných úkolů.

3.1. Opakované úkoly - Seznam
Na straně Seznam se nachází seznam opakovaných úkolů. 

Akce:

Generovat Ruční spuštění generování úkolů podle definovaných opakovaných úkolů do
zadaného data.

Filtrovací podmínky:

Klient Po zadání klienta se zobrazí pouze úkoly, které se ho týkají.

Kategorie Po zadání kategorie se zobrazí pouze úkoly této kategorie.

Vlastník Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je vlastníkem.

Řešitel Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je aktuálním řešitelem.

Generování úkolů



3.2. Opakované úkoly - Zadání

Na straně Zadání je zobrazeno zadání aktuálního opakovaného úkolu.

Popis polí:

Popis Krátký popis úkolu, který se zobrazuje na straně Seznam. V popisu lze kvůli 
přehlednosti použít makra pro definici období, která jsou popsána níže.

Klient Klient, pro kterého úkol děláme. Nepovinné pole.

Stav úkolu Stav úkolu může být: Nezahájeno, Probíhá, Čeká se, Dokončeno.

Vlastník Vlastník úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří.

Kategorie Kategorie úkolu. V kategorii může být předdefinované zadání úkolu.

Text Podrobné zadání úkolu.

Řešitel Hlavní řešitel úkolu. Přednastaven je uživatel, který úkol vytváří.

První termín První termín plánovaného ukončení úkolu.

Opakovat každý Způsob opakování může být: Den, Týden, Měsíc, Kvartál, Půlrok, Rok. 
Doplňující volby jsou: Pouze pracovní dny, Poslední den v měsíci.

Ukončit dne Datum, po kterém se jednotlivé úkoly již nebudou generovat.

Plánovaný čas Plánovaný čas, zadaný v minutách nebo hodinách.

Kroky U složitějších úkolů lze zadávat jednotlivé kroky úkolu. 



Akce:

Kopírovat zadání z kategorie Zkopíruje do úkolu zadání z kategorie.

Smazat zadání Vymaže zadání úkolu včetně všech kroků.

Kopírovat vybrané klienty Vytvoří kroky úkolu pro označené klienty.

Makra v popisu:

{M-} Předcházející měsíc (rok, mezera a číslo měsíce 01-12).

{M} Aktuální měsíc (rok, mezera a číslo měsíce 01-12).

{M+} Následující měsíc (rok, mezera a číslo měsíce 01-12).

{Q-} Předcházející čtvrtletí (rok, mezera a označení čtvrtletí Q1-Q4).

{Q} Aktuální čtvrtletí (rok, mezera a označení čtvrtletí Q1-Q4).

{Q+} Následující čtvrtletí (rok, mezera a označení čtvrtletí Q1-Q4).

{R-} Předcházející rok (rok, např. 2018).

{R} Aktuální rok (rok, např. 2019).

{R+} Následující rok (rok, např. 2020).

Při generování úkolu se makro v popisu nahradí skutečným obdobím.

Příklad:

V opakovaném úkolu máme definován popis: DPH {M-}.

Úkoly budeme generovat od 1.1.2019 do 31.3.2019.

Vytvoří se 3 úkoly s popisem: DPH 2018 12, DPH 2019 01, DPH 2019 02.



3.3. Opakované úkoly - Úkoly

Na straně Úkoly jsou zobrazeny zařazené podřízené úkoly a podobné úkoly.

Akce:

Zobrazit úkol Zobrazí úkol, na kterém je pravítko.



4. Výkaz práce
Kniha Výkaz práce zobrazuje řešení úkolů, která probíhala v zadaném období.

4.1. Výkaz práce - Seznam

Na straně Seznam se nachází výkaz práce. 

Akce:

Hodnotit Ohodnotit řešitele úkolu.

Filtrovací podmínky:

Řešeno od Datum začátku sledovaného období.

Řešeno do Datum konce sledovaného období.

Klient Po zadání klienta se zobrazí pouze úkoly, které se ho týkají.

Kategorie Po zadání kategorie se zobrazí pouze úkoly této kategorie.

Vlastník Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je vlastníkem.

Řešitel Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je aktuálním řešitelem.



Hodnocení úkolu

Hodnocení je možné vybrat z předdefinovaného číselníku, rovněž lze doplnit textový popis.

4.2. Výkaz práce - Detail

Na straně Detail jsou zobrazena všechna dílčí řešení aktuálního úkolu. 



5. Vyhodnocení
Kniha Vyhodnocení slouží vyhodnocení úkolů podle klientů, kategorií nebo řešitelů.

Akce:

Klienti Přepne vyhodnocení na členění podle klientů.

Kategorie Přepne vyhodnocení na členění podle kategorií.

Řešitelé Přepne vyhodnocení na členění podle řešitelů.

Graf Zobrazí se koláčový graf v aktuálně zvolené členění.

Filtrovací podmínky:

Řešeno od Datum začátku sledovaného období.

Řešeno do Datum konce sledovaného období.

Klient Po zadání klienta se zobrazí pouze úkoly, které se ho týkají.

Kategorie Po zadání kategorie se zobrazí pouze úkoly této kategorie.

Řešitel Po zadání uživatele se zobrazí pouze úkoly, kde je aktuálním řešitelem.

Zapnutím volby Bodové hodnocení lze místo skutečných časů zobrazit bodové hodnocení úkolů.



5.1. Vyhodnocení - Klienti

Na straně Klienti se nachází vyhodnocení úkolů podle klientů. Klienti jsou ve výchozím stavu 
seřazeni sestupně podle skutečně odpracovaného času.

V dalších třech tabulkách je zobrazen detailní rozpad odpracovaného času podle kategorií, řešitelů a
měsíců.



5.2. Vyhodnocení - Kategorie

Na straně Kategorie se nachází vyhodnocení úkolů podle kategorií. Kategorie jsou ve výchozím 
stavu seřazeny sestupně podle skutečného odpracovaného času.

V dalších třech tabulkách je zobrazen detailní rozpad odpracovaného času podle klientů, řešitelů a 
měsíců.



5.3. Vyhodnocení - Řešitelé

Na straně Řešitelé se nachází vyhodnocení úkolů podle řešitelů. Řešitelé jsou ve výchozím stavu 
seřazeni sestupně podle skutečného odpracovaného času.

V dalších třech tabulkách je zobrazen detailní rozpad odpracovaného času podle klientů, kategorií a 
měsíců.



5.4. Vyhodnocení - Graf

Vyhodnocení úkolů lze zobrazit i v podobě koláčového grafu.



6. Klienti
Kniha Klienti slouží k evidenci všech klientů.

6.1. Klienti - Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam klientů. Seznam může být seřazen podle libovolného pole. 
Podle zadaného seřazení lze klienta rychle vyhledávat pomocí lokátoru.



6.2. Klienti - Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním klientovi.

Popis polí:

Název Název klienta.

IČO Identifikační číslo. Po vyplnění pole a stisknutí tlačítka ARES se vyplní 
ostatní údaje klienta z rejstříku ekonomických subjektů.

DIČ Daňové identifikační číslo.

Program 1 Definice programu 1 a jeho parametry.

Program 2 Definice programu 2 a jeho parametry.

Adresa Stát, PSČ, město a ulice.

Osoba Jméno kontaktní osoby.

Telefon Telefon.

Mobil Mobil.

Email Email.

Text Textové pole.

Příznaky Uživatelsky definované příznaky.



Na záložce Údaje jsou mohou být rovněž zobrazeny 2 programy, přihlašovací údaje, 4 speciální 
pole a příznaky.

Pomocné akce:

Nastavení Nastavení přihlašovacích údajů, speciálních polí, programů a příznaků.

6.3. Klienti - Důvěrné

Na straně Důvěrné jsou zobrazeny důvěrné informace o aktuálním klientovi.

Popis polí:

Text Důvěrné informace, uživatel musí mít právo na jejich zobrazení.



6.4. Klienti - Komunikace

Na straně Komunikace je zobrazena komunikace s klientem.



6.5. Klienti - Hodnocení

Na straně Hodnocení jsou zobrazeny skutečné odpracované časy v jednotlivých letech a 
fakturované částky.



6.6. Klienti - Nastavení

Na kartě klienta lze definovat několik speciálních polí, příznaky a programy.

Popis polí:

Přihlášení Název přihlášení. Na straně Údaje lze poznamenat uživatelské jméno, heslo 
a poznámku.

Pole 1 Název prvního speciálního pole.

Pole 2 Název druhého speciálního pole.

Pole 3 Název třetího speciálního pole.

Pole 4 Název čtvrtého speciálního pole.

Speciální pole jsou zobrazena na straně Seznam a lze je zadávat na straně Údaje, stejně jako 
standardní pole.



Příznaky – definice

U klientů můžeme evidovat tzv. Příznaky, které mohou nabývat hodnot Ano / Ne. Podle zadaných 
příznaků lze klienty filtrovat.

Příznaky se definují na straně Údaje. 



Programy - definice

U každého klienta lze přednastavit spouštění různých programů, včetně jejich parametrů. 

Programy se definují na straně Údaje. 

Makra v příkazovém řádku:

Agenda Název agendy, klienta nebo firmy.

UserName Přihlašovací jméno uživatele programu.

Password Heslo uživatele programu.



7. Uživatelé
Kniha Uživatelé je určena pro zadávání uživatelů, kteří jsou oprávněni pracovat s programem. 
Formulář najdete v menu Systém - Uživatelé.

7.1. Uživatelé - Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam uživatelů. 

Akce:

Výmaz hesla Výmaz hesla uživatele, na kterém je pravítko.



7.2. Uživatelé - Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním uživateli.

Popis polí:

Uživatel Přihlašovací jméno uživatele.

Jméno Jméno a příjmení uživatele.

Email Email.

Skupina Vypnuto – konkrétní uživatel, Zapnuto – skupina uživatelů.

Práva Přístupová práva.



8. Kategorie
Kniha Kategorie slouží k evidenci všech kategorií úkolů. Formulář najdete v menu Systém - 
Kategorie.

8.1. Kategorie - Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam kategorií. 



8.2. Kategorie - Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuální kategorii.

Popis polí:

Název Název kategorie.

Text Textový popis úkolu.

Kroky Kroky úkolu.

Kroky úkolu jsou stejné jako v knize Úkoly.



9. Kroky
Kniha Kroky slouží k evidenci všech kroků úkolů. Formulář najdete v menu Systém - Kroky.

9.1. Kroky - Seznam

Na straně Seznam se nachází seznam kroků. 



9.2. Kroky - Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuálním kroku.

Popis polí:

Název Název kroku.

Text Textový popis kroku.



10. Komunikace
V knize Komunikace je zobrazena komunikace s klienty. Formulář najdete v menu Systém - 
Komunikace.

10.1. Komunikace - Seznam

Na straně Seznam se nachází komunikace s klienty. 



10.2. Komunikace - Údaje

Na straně Údaje jsou zobrazeny informace o aktuální komunikaci.

Popis polí:

Popis Popis komunikace.

Klient Klient, se kterým se komunikace vede.

Ukončeno Příznak, zda je komunikace ukončena.

Text Text komunikace.



11. Změna hesla
Formulář najdete v menu Systém - Změnit heslo.

Zobrazí se formulář na zadání / změnu hesla.



12. Automatické generování opakovaných úkolů
V aplikaci Plánovač úloh ve Windows je potřeba vytvořit novou úlohu.

Akce:

Příklad nastavení:

 Program či skript: TeamCoordinator.exe

 Přidat argumenty: GENERATEDAYS=31

 Spustit v: C:\Spolecny\TeamCoordinator

Pomocí argumentu GENERATEDAYS zadáme počet dnů ode dneška do budoucnosti, pro které se 
budou generovat opakované úkoly.

Akci můžete spouštět denně, týdně, měsíčně nebo v jiném časovém intervalu.


