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Úvod 

Support 
 

Nezískali jste odpovědi na všechny otázky? V tom případě se obraťte na náš podpůrný 

tým: 

 

 

 

                             
 

 

 

E: tech.office.cz@evva.cz 
T: +42 0251101 379 

 

 

 

Uvítání 

Vítejte v dokumentaci k programu AccessDesigner 

3.4 
 

Nejdříve bychom vám chtěli poděkovat za to, že jste se stali uživateli našeho softwaru. Jsme 

si jisti tím, že díky svým zkušenostem dokážeme nabídnout optimální řešení, které vám 

umožní provádět rychlé a jednoduché zaznamenávání uzamykacích systémů. 

 

Na první pohled se vám tento software může jevit jako velmi náročný. Avšak s žádnou novou 

aplikací se zpočátku nepracuje snadno. Schopnost optimálně využívat všechny možnosti, 

které software poskytuje, totiž vyžaduje určitou rutinu a někdy také znalost souvislostí. Proto 

vám společnost EVVA nabízí – kromě této textové nápovědy – také školení, webové semináře 

a linku technické podpory, jejichž prostřednictvím budete moci rychleji dospět k řešení při 

výskytu nejasností nebo problémů.  

 

Komunikujte s námi! Vaše zpětná odezva je základem pro další vývoj tohoto softwaru. Těší 

nás, můžeme-li přinášet zlepšení/zjednodušení stávajících funkcí nebo nové funkce, které 

vám usnadní práci. I v případě, že je tato aplikace používána společností EVVA na interní 

úrovni, bude použití u dalších skupin uživatelů (partnerů, provozovatelů rozsáhlých projektů 

atd.) jistě skrývat další požadavky a potenciál k dalšímu zlepšování… 

 

Uvítáme vaše podněty, které se týkají nejen softwaru a rozsahu jeho funkcí, nýbrž také této 

dokumentace. Sdělte nám, co bychom podle vašeho názoru mohli optimalizovat! 

 

 

 

mailto:tech.office.cz@evva.cz


AccessDesigner  

6 / 84 

Novinky 

Novinky týkající se programu AccessDesigner 3.4 

(ve srovnání s předcházející verzí Planer 2.48) 
 

Převzali jsme původní osvědčené funkce a odstranili jsme funkce, které se nepoužívaly nebo 

se používaly pouze zřídka, případně jsme je začlenili do jiných funkcí. 

Současně jsme však – na základě zpětné odezvy získané od našich uživatelů – přidali mnoho 

nových funkcí. Jednak proto, že dnes již jsou tyto funkce realizovatelné s vynaložením 

přiměřených prostředků, a jednak proto, že díky nim bude program AccessDesigner ještě 

výkonnější. 

 

Zde je několik příkladů (bez nároku na úplnost) funkcí, které můžete ve verzi AccessDesigner 

3.4 očekávat: 

o Konfigurátor typů: umožňuje přístup ke všem sortimentním položkám v jejich 

aktuálním stavu s minutovou přesností – díky přímému odkazu na náš interní 

systém správy informací o produktech. 

o Nezávisle na verzi systému Windows: novou aplikaci je možno spouštět na všech 

dostupných platformách Windows. 

o Možnost importu seznamů dveří a klíčů až po kompletní uzamykací plány ze 

souborů ve formátu Excel. 

o Maximální bezpečnost dat zajišťovaná šifrovaným přenosem do centrální databáze. 

o Značné zvýšení výkonu, např. při kontrole plánu.  

o Současné zpracování několika objednávek vztahujících se k jednomu zařízení. 

o Současné otevírání několika plánů. 

o Inteligentní kopírování z jednoho plánu do druhého se současným přebíráním 

funkce uzamykání, přičemž jsou automaticky vytvářeny chybějící klíče. 

o Uvádění druhu objednávky – včetně „Technické kontroly proveditelnosti“ a dalších 

možností výběru. 

o Rozšíření funkce komentáře, zejména tím, že ji lze používat k přidávání 

dočasného/trvalého komentáře k funkcím uzamykání. 

o Organizace jednoho zařízení nebo vícero zařízení v jednom projektu. 

o Získávání dat přímo v „grafickém“ uzamykacím plánu 

o Kontrola možných blokací v rozšířeních 

o Použití předdefinovaných nebo vlastních šablon plánů pro nové plány 

o Oznámení pro uživatele prostřednictvím vyskakovacího okna a funkcí připomenutí 

 

 

Několik funkcí bylo odstraněno nebo začleněno do jiných funkcí: 

o Byla odstraněna správa registrovaných uzamknutí. 

o Byl výrazně snížen počet specifických uživatelských nastavení – namísto toho jsou 

uživatelem prováděné změny (zobrazení seznamů, rozvržení atd.) bezprostředně 

ukládány do paměti. 

o Převádění do programu pro vytváření nabídek / vyhledávání cen již není 

podporováno – místo něj je k dispozici seznam celkových částek připadajících na 

zařízení/objednávku (včetně možnosti exportu do mnoha běžně používaných 

formátů).  

Novinky v programu EVVA AccessDesigner 3.5 (ve 

srovnání s předchozí verzí 3.4) 
o Vytváření / import šablon uzamykacích plánů a výběr při vytváření nových plánů 

o Záhlaví plánu: Převzetí typu systému a zobrazení starých systémových přídavků 

(pokud jsou k dispozici) 

o PlanDesigner: Možné zadání dat přímo v záložce „PlanDesigner“ 

o PlanDesigner: Označení uzamykacích funkcí je nyní možné i mimo viditelnou oblast 

(automatické posouvání horizontálně a vertikálně) 
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o PlanDesigner: nový pohled „Detail“ pro individuální prezentaci vlastních klíčů 

o Úprava uživatelských oznámení s vyskakovací nápovědou a funkcí připomenutí 

o Validace plánu: lepší přehlednost díky redukovanému zobrazení varování. 

Závěrečná kontrola objednávky pouze u položek, které jsou součástí objednávky. 

o Validace plánu: Detekce blokování díky kombinaci existujících klíčů v novém válci 

o Vlastní profilové systémy: Kontrola, zda již existuje číslo vlastního profilu 

o Indikátor průběhu pro delší funkce 

o Zrychlení nového přepočtu zobrazení centrálního zámku a odstranění předchozího 

omezení pro větší systémy 

 

Tato verze má navíc aktualizovanou základní strukturu a bylo odstraněno několik 

drobných chyb.  

 

Začínáme 

Začínáme 
 

Po instalaci nového softwaru se uživatel často ptá, kde má vlastně začít a v čem mají spočívat 

první kroky? Na tuto otázku nelze odpovědět způsobem, který by byl stejnou měrou 

relevantní pro všechny uživatele. Níže uvedené body je proto třeba chápat jako doporučení 

mající původ v „osvědčené praxi“. Nic však nestojí v cestě tomu, aby byl doporučený postup 

vhodně přizpůsobován individuálním požadavkům uživatele. 

 

U uživatelů této dokumentace předpokládáme základní znalosti související s používáním 

programů určených pro systém Windows a jejich standardních funkcí, právě tak jako základní 

znalosti v oblastech vytváření uzamykacích plánů a strukturování systému. 

 

Osobní nastavení 
Některá nastavení lze provádět zcela jednoduše, a proto mohou být uvedena v kapitole 

„Začínáme“. Patří k nim například vyplňování seznamů, které jsou určeny k následnému 

automatickému dokončení. Další nastavení, jako je například definice rozvržení uzamykacího 

plánu, jsou již poněkud složitější a zpravidla přicházejí na řadu teprve v pozdější fázi. 

 

Heslo 
Nejdříve byste si měli zvolit heslo. První přihlášení se uskutečňuje – v závislosti na 

nastavení, které bylo provedeno správcem systému – bez zadání hesla, nebo se zadáním 

předem definovaného hesla. V obou případech byste si měli heslo bezprostředně změnit, 

přičemž je však bezpodmínečně nutné brát zřetel na určité bezpečnostní aspekty. Další 

informace naleznete v části Moje detaily. 

 

Jazyk 

Každý uživatel si může sám vybrat svůj jazyk. Standardně je předem nastaven jazyk 

příslušné organizace. Kromě textů na obrazovce se tímto nastavením jazyka, které je 

vybráno uživatelem, řídí také zobrazování centrálního zámku Z/I, popř. X/O. 

 

Automatické dokončování vyplňování 

Pro označení místností, označení funkcí klíčů, názvy sortimentních položek a názvy 

výrobců lze předem definovat texty, které se budou často používat. Tím se ušetří pracné 

zapisování stále se opakujících pojmů během zaznamenávání dat, což prospěje vaší 

osobní výkonnosti. Tyto seznamy lze kdykoli dodatečně upravovat a doplňovat. Možný je 

rovněž import potřebných dat ze souborů ve formátu Excel. Další informace naleznete 
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v částech Automatické dokončování vyplňování typů cylindrických vložek, Automatické 

dokončování vyplňování typů klíčů, Automatické dokončování vyplňování sortimentních 

položek nebo Automatické dokončování vyplňování názvů výrobců. 

 

Zkrácená označení typů 

Tuto funkci lze rovněž obsluhovat jednoduchým způsobem, proto ji zmiňujeme na tomto 

místě. V praxi se s touto funkcí pravděpodobně setkáte až později. 

Jedná se o to, že složitým produktovým kódům cylindrických vložek nebo klíčů bude 

možno přiřazovat „jednoduchá“ zkrácená označení, která budou po zadání odpovídajícím 

způsobem „převáděna“, což je obdoba použití zástupných znaků. Pomocí této funkce je 

však možné dosáhnout podstatného zjednodušení a především zrychlení záznamu dat. 

Navíc se značně snižuje riziko vzniku chyb (chyb při zapisování produktového kódu). 

Možný je rovněž import potřebných dat ze souborů ve formátu Excel. Další informace 

naleznete v části Zkrácená označení typů. 

 

Definování logotypů 
Každý uživatel má možnost vytvářet logotypy z obrazových souborů za účelem jejich 

následného použití v uzamykacím plánu (zobrazení a tisk). Standardně je k dispozici logo 

společnosti EVVA, možné je však doplňovat libovolné logotypy (vlastní firemní loga). Další 

informace naleznete v části Logotypy. 

 

Postup určený pro správce systémů v organizacích 
Ze strany správce systému organizace jsou před vlastním zprovozněním aplikace potřebné 

ještě další úkoly. 

Definování uživatelů 

Uživatelský profil správce systému organizace by se neměl používat k jiným než správním 

účelům – je určen pouze pro provádění opatření administrativního rázu. 

Proto by na začátku měly být definovány odpovídající uživatelské profily pro skutečné 

provádění úprav uzamykacích systémů. Každému uživatelskému profilu se přiřazují „role“, 

tedy oprávnění. 

Další informace naleznete v části Úkoly správce systému v organizaci 

 

 

 

Úvod do zaznamenávání uzamykacích systémů 
Abychom vám pomohli získat počáteční představu o rozsahu funkcí této aplikace, sestavili 

jsme podrobný příklad, který zahrnuje jednotlivé kroky. Prostřednictvím tohoto příkladu se 

tedy můžete rychle seznámit s nejdůležitějšími funkcemi. Další informace naleznete v kapitole 

Podrobný příklad 

Pro rychlý úvod a první (malé) objednávky jsme v části „Příklady scénářů objednávek“ popsali 

nejběžnější případy použití. 

 

 

Pro uživatele aplikace Planer 2.48 

Pro uživatele aplikace Planer 2.48 
Pro uživatele předchozí verze „EVVA Satellit Planer 2.48“ je možné nechat převést své hlavní 

soubory dat (systémy / plány) do nové aplikace EVVA AccessDesigner 3.5. Postup je 
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následující: 

 

1. Kontaktování odpovídajícího technického oddělení společnosti EVVA. Uveďte, 

prosím, kolik plánů se má přibližně převést. Na základě tohoto se dohodne závazný 

termín. 

2. S dostatečným předstihem před tímto termínem bude zákazníkovi zaslán odkaz a 

příslušné přihlašovací informace.  

3. Ke smluvenému datu zákazník přenese všechny databáze plánovače, které mají 

být konvertovány (PLN soubory, ale žádné SAT soubory!), do zadaného adresáře. 

Od tohoto okamžiku se již nesmí aplikace Planer 2.48 měnit. 

4. Všechny poskytnuté plánovací databáze budou převedeny a zpřístupněny v aplikaci 

EVVA AccessDesigner.  

5. V případě vlastních profilových systémů jsou zahrnuty také technické údaje za 

předpokladu, že společnost EVVA provedla výpočet systémů. 

6. Zákazník bude o této skutečnosti informován po dokončení převodu. 

 

Po úspěšné konverzi by již aplikace Planer 2.48 neměl být používán. Z bezpečnostních 

důvodů však ještě doporučujeme provést úplnou zálohu všech dat nebo ponechat instanci 

aplikace Planer 2.48 ještě na určitou dobu k dispozici, dokud si nebudete jisti, že byla 

všechna data správně přenesena. 

 

Tato služba je pro uživatele aplikace Planer 2.48 zdarma. 

 

Všeobecné informace 

Všeobecné informace 
 

První krok jste již zvládli: Program AccessDesigner 3.4 je úspěšně nainstalován (jinak byste 

nedospěli až k této textové nápovědě). 

V této kapitole bychom chtěli upozornit na další zdroje informací a popsat funkce, které jsou 

k dispozici v celém rozsahu programu. 

 

Seznamy: Zobrazení a manipulace 

Seznamy: Zobrazení a manipulace 
 

Seznamy se zásadně zobrazují do šířky, která je dostupná v aktuálním okně. Šířka sloupců se 

přitom proporcionálně přizpůsobuje šířce okna – při změně šířky okna se tedy automaticky 

přizpůsobí také šířka seznamu, resp. šířka každého jednotlivého sloupce. 

 

Toto chování může mít za následek, že ne vždy lze zobrazit celý nadpis sloupce. V takovém 

případě umístěte šipku kurzoru myši na příslušný nadpis sloupce – po krátké časové prodlevě 

(závislé na systému) se zobrazí takzvaná „místní textová nápověda“, která obsahuje úplný 

nadpis sloupce. 

 

Změnou šířek sloupců lze ovlivňovat zobrazení nadpisů (a tím i zobrazení obsahu sloupců). 

 

Každá změna provedená aktuálním uživatelem se pro tohoto uživatele ukládá a je 

automaticky použita při příštím vyvolání příslušného seznamu. Tato data jsou uložena také v 

databázi, takže obvyklá nastavení najdete, i když se přihlásíte z jiného počítače. U tlačítek a 

záhlaví sloupců (pokud tyto nelze vzhledem k šířce sloupců plně zobrazit) jsou další informace 

zobrazeny v nápovědě. Pro její zobrazení přetáhněte šipku myši na symbol nebo název a 

chvíli počkejte: text nápovědy se zanedlouho zobrazí. 
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Nastavení náhledu 

Šířka sloupce 

Umístěte šipku kurzoru myši do řádku s nadpisy, a to na pravou oddělovací čáru toho 

sloupce, jehož šířku chcete změnit. Stiskněte levé tlačítko myši a přetáhněte oddělovací 

čáru doleva (zmenšení šířky) nebo doprava (zvětšení šířky). Šířku pravého krajního 

sloupce nelze měnit přímým způsobem – tato šířka se automaticky vypočítává (na základě 

šířek všech ostatních sloupců). 

Poloha sloupce 

Klikněte levým tlačítkem myši na nadpis některého sloupce a poté tento sloupec (se 

stisknutým tlačítkem myši) přetáhněte do jiné polohy: jakmile levé tlačítko myši uvolníte, 

vybraný sloupec se vloží do nové polohy. 

Odstranění sloupců 

Umístěte šipku kurzoru myši do řádku s nadpisy v oblasti sloupce, který má být 

odstraněn. Stisknutím pravého tlačítka myši se otevře kontextová nabídka. Vyberte funkci 

„Odstranit sloupec“ – vybraný sloupec se již nebude zobrazovat. 

Přidání sloupce 

Umístěte šipku kurzoru myši v libovolné poloze do řádku s nadpisy a stiskněte pravé 

tlačítko myši. V kontextové nabídce vyberte položku „Výběr sloupce“. Levým tlačítkem 

myši klikněte na požadované pole a přetáhněte je do cílové polohy uvnitř seznamu.  

 

 

Ovlivňování obsahu, který má být zobrazován 

Seřazování (vzestupné/sestupné) 

Kliknete-li levým tlačítkem myši v oblasti nadpisu pole seznamu na symbol „šipky 

nahoru“, celý seznam se seřadí vzestupně podle obsahu vybraného sloupce. Kliknete-li na 

symbol „šipky dolů“, seznam se seřadí sestupně podle obsahu tohoto sloupce. 

Filtrování 
Vpravo od seřazovacích šipek (viz výše) najdete symbol „Filtrování“. Tato funkce je 

srovnatelná s funkcemi filtru v programu Excel: Můžete vybírat jednotlivé hodnoty nebo 

definovat vlastní kritéria filtrování – obsah zobrazeného seznamu bude vymezen podle 

vámi vybraných kritérií. POZOR: Následkem použití funkcí seřazování a/nebo filtrování 

může vzniknout dojem, že (očekávaný) obsah výpisu je neúplný! Nastavení filtru zůstávají 

zachována například i tehdy, když přejdete do jiného systému. Proto věnujte pozornost 

(modrému) symbolu filtru, který označuje aktivní filtr. 

Odstranění seřazení 

V kontextové nabídce (popř. jako vlastní tlačítko v některých maskách) je k dispozici 

funkce „Odstranění seřazení“. Mějte na paměti, že některé funkce jsou dostupné pouze 

tehdy, je-li zobrazený seznam seřazen podle svého standardního kritéria (např. použití 

funkce „Vyjmout/vložit cylindrickou vložku“ je možné pouze tehdy, je-li seznam seřazen 

podle pořadových čísel položek). 

Hledání 

V pravé horní části zobrazení seznamu je zpravidla zobrazeno „Vyhledávací pole“. Je-li 



 AccessDesigner 

11 / 84 

toto pole skryté, lze je v případě potřeby zobrazit prostřednictvím kontextové nabídky 

(pravého tlačítka myši). 

V tomto poli zadejte hledaný pojem a potvrďte jej stisknutím klávesy <Enter> – poté se 

budou zobrazovat již pouze ty záznamy, u nichž vyhledávací kritérium odpovídá části 

libovolného pole seznamu (hledání ve všech polích). 

Seskupování 

Prostřednictvím kontextové nabídky lze aktivovat takzvané „Seskupovací pole“: pomocí 

levého tlačítka myši přetáhněte libovolné pole aktuálního výpisu do seskupovacího pole, 

aby se seznam seskupil podle tohoto kritéria. 

Navíc existuje možnost stanovení kritéria seskupování („Počet“, „Součet“ atd.). 

Přidáním dalších seskupovacích polí lze definovat také další rozčlenění do skupin. 

 

Obnovení standardního rozvržení seznamu 

Ve většině masek najdete na panelu nástrojů (pod panelem menu) tlačítko  s 

označením „Resetovat nastavení náhledu“. Tím se všechna nastavení aktuálního náhledu 

vrátí na původní hodnoty („tovární nastavení“). To platí pro výběr, uspořádání a šířku 

sloupců, nastavení filtrů a třídění atd. 

Jednotlivé verze 

Jednotlivé verze 
 

Uzamykací plán je (jakmile byl poprvé uložen uživatelem) každé 2 minuty automaticky 

zálohován. Průběh tohoto automatického zálohování je znázorněn prostřednictvím hlášení, 

které se zobrazuje ve vyskakovacím okně vpravo dole (obdobně jako u oznámení programu 

Outlook). 

 

Každé automatické zálohování představuje jednu vlastní verzi. Při příštím (ručním) uložení 

plánu uživatelem se všechny verze automaticky provedené zálohy opět odstraní. Zachovány 

zůstanou pouze verze pocházející z manuálního zálohování. 

 

Každou verzi lze obsahově porovnávat s aktuálním plánem. Rozdíly jsou přitom zobrazovány 

pro každou kategorii dat jako samostatný seznam (formou záložek přiřazených jednotlivým 

entitám dat). Provádění této funkce si může vyžádat – v závislosti na velikosti plánu a počtu 

změn – určitou dobu. 

 

Dřívější verzi lze obnovit. Toto však lze provádět pouze zpětně k poslednímu uzavření 

objednávky. Verze, které jsou chronologicky seřazeny před posledním uzavřením objednávky, 

již nelze obnovovat, jelikož jejich případné obnovení by mělo za následek vznik rozdílů mezi 

informacemi o výrobci a objednateli. 

 

Příklady scénářů objednávek 

Příklady scénářů objednávek 
 

V následujících kapitolách jsou popsány některé typické scénáře, které by se mohly v 

objednávkách vyskytnout. Nejedná se ovšem o kompletní výčet a popis všech možných 

variant. Spíše vám má pomoci rychle se zorientovat v práci se softwarem AccessDesigner 

společnosti EVVA. 

 

Důležité úvodní poznámky: 
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V příkladech vycházíme z toho, že je v softwaru AccessDesigner společnosti EVVA již k 

dispozici plán zařízení. Pokud tomu tak není, můžete si data zařízení od nás vyžádat. 

Podrobnosti najdete v sekci Požádat o data. 

 

Dále předpokládáme, že je zadána „aktuální objednávka“ a ještě neobsahuje žádné jiné 

položky. 

 

 
 

 
 

Dodatečné objednávání klíčů 

Dodatečné objednávání klíčů 
 

Pro nalezení hledaných položek v delších seznamech (u velkých zařízení) doporučujeme 

použít vyhledávací pole nebo (dočasné) filtrování seznamu podle vhodné hodnoty. 

Dodatečné objednání existujícího vlastního klíče 
Objednávání vlastních klíčů se obvykle provádí prostřednictvím příslušných cylindrických 

vložek.  

o Přejděte do záložky „Cylindrické vložky“ a vyhledejte řádek cylindrické vložky, ke 

které se mají vlastní klíče dodatečně objednat. 

o V případě, že existuje více položek se stejným číslem cylindrické vložky, můžete 

zvolit libovolnou položku. 

o Je nutné zaškrtnout položku „Vlastní klíč k dispozici“, jinak nebude mít cylindrická 

vložka vlastní zámek nebo bude klíč výjimečně veden mezi „nadřazenými“ klíči. V 

tomto případě platí pokyny uvedené v části „Dodatečné objednání existujícího 

nadřazeného klíče“. 

o Nyní zadejte do pole „Esl“ (objednací množství vlastních klíčů) počet kusů k 

objednání.  

o Nyní ještě můžete připojit další položky objednávky nebo zkompletovat údaje 

objednávky a objednávku dokončit. 

 

Dodatečné objednání existujícího nadřazeného klíče 
o Přejděte do záložky „Klíče“ a vyhledejte řádek klíče, který se má dodatečně 

objednat (ke každému číslu klíče existuje pouze jedna položka). 

o Do pole „Počet kusů“ (objednané množství klíčů) zadejte množství, které chcete 

objednat. 

o Nyní ještě můžete připojit další položky objednávky nebo zkompletovat údaje 

objednávky a objednávku dokončit. 

 

Objednávání klíčů se stejným číslem, ale v různém 
provedení 
Standardně lze na jedno číslo klíče a objednávku uvést pouze jeden typ klíče. Pokud jsou u 

stejného čísla klíče zapotřebí různé typy, zobrazí se to v části „Varianta klíče“. 

 

 

 

file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_Datenanfordern
file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_Schlusselvarianteerstellen
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Dodatečné objednání cylindrické vložky 

Dodatečné objednání cylindrické vložky 
 

Pro nalezení hledaných položek v delších seznamech (u velkých zařízení) doporučujeme 

použít vyhledávací pole nebo (dočasné) filtrování seznamu podle vhodné hodnoty. 

Dodatečné objednání existující cylindrické vložky stejného 
typu 

o Přejděte na záložku „Cylindrické vložky“ 

o Přejděte k řádku cylindrické vložky, která se má dodatečně objednat. 

o Do pole „Počet kusů“ (objednané množství cylindrických vložek) zadejte 

požadované množství 

o Nyní ještě můžete připojit další položky objednávky nebo zkompletovat údaje 

objednávky a objednávku dokončit. 

Dodatečné objednání existující cylindrické vložky s jiným 
typem 

o Přejděte na záložku „Cylindrické vložky“ 

o Přejděte k řádku cylindrické vložky, která se má dodatečně objednat. 

o Klikněte pravým tlačítkem myši na tento řádek  

o Zvolte „Reprodukování cylindrické vložky“ 

o Pokud převezmete hodnoty navrhované v následujícím dialogovém okně, připojí se 

na konec plánu kopie označené cylindrické vložky 

o Pokud zadáte do pole „Začátek u položky“ aktuální položku, vloží se kopie PŘED 

aktuální položku. Pokud zadáte hodnotu aktuální položky o číslo vyšší, než má 

výchozí položka, vloží se řádek s novou cylindrickou vložkou za originál. 

o Do pole „Počet kusů“ (objednané množství cylindrických vložek) zadejte 

požadované množství a do pole „Typ“ zadejte nový typ cylindrické vložky 

o Nyní ještě můžete připojit další položky objednávky nebo zkompletovat údaje 

objednávky a objednávku dokončit. 

 

Upozornění: V zásadě můžete také přepsat aktuálně uložený typ cylindrické vložky. Tento 

postup však nedoporučujeme, kromě případů, kdy se jedná o přestavbu (např. změnu 

délky) u již existující cylindrické vložky (bez nové výroby). 
 

 
 

Náhradní zámek 

Náhradní zámek 
 

Častým scénářem objednávání jsou objednávky „Náhradních zámků“, zejména u bytových 

komplexů při ztrátě klíčů nebo změně nájemců. Je nutné objednat cylindrickou vložku 

stejného typu a se stejnou funkcí (zamykání u centrálních cylindrických vložek), ale s novými 

technickými vlastnostmi. 

 

o Přejděte na záložku „Cylindrické vložky“ 

o Přejděte do řádku cylindrické vložky, kterou je nutné dodatečně objednat. Pokud 

by to zahrnovalo více řádků (např. dveře od bytu + zámek do sklepa), můžete 

také označit několik řádků jako blok. 

o Klikněte na toto označení pravým tlačítkem myši. 

o Zvolte „Reprodukování cylindrické vložky“ 

o Pokud převezmete hodnoty navrhované v následujícím dialogovém okně, připojí se 
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na konec plánu kopie označené oblasti 

o Pokud zadáte do pole „Začátek u položky“ aktuální položku, vloží se kopie PŘED 

aktuální položku. Pokud zadáte hodnotu aktuální položky o číslo vyšší, než má 

výchozí položka, vloží se řádek s novou cylindrickou vložkou za originál. 

o Do pole „Počet kusů“ (objednané množství cylindrických vložek) zadejte 

požadované množství V případě potřeby zde rovněž můžete změnit typ cylindrické 

vložky. 

o Změňte číslo cylindrické vložky tak, aby bylo nové a ještě nepoužité. Může to být 

buď další pořadové číslo v rámci zařízení, nebo se často převezme číslo cylindrické 

vložky, která se má nahradit, a přidá se k němu písmeno (např. 1W05 → 1W05A → 

1W05B atd.). Tím se automaticky převezmou funkce nového vlastního klíče od 

stávajících centrálních cylindrických vložek. 

o Nyní ještě můžete připojit další položky objednávky nebo zkompletovat údaje 

objednávky a objednávku dokončit. 
 

 
 

Rozšíření 

Rozšíření 
 

Pod pojmem „Rozšíření“ v této souvislosti rozumíme objednávání cylindrických vložek (a 

případně i klíčů), které v této formě (tedy s touto funkcí uzamykání) ještě v rámci daného 

zařízení neexistují. 

 

U rozšíření musíte respektovat následující body: 

 

o Nesmí se použít čísla cylindrických vložek a klíčů, která se již v tomto plánu 

vyskytují. Jinak se automaticky vytvoří takzvané uzamykání stejným klíčem a 

převezme se funkce uzamykání stávající položky. 

o Pokud definujete nové skupinové klíče, pak můžete obecně zadat požadavek na 

zámek i u již objednaných cylindrických vložek (to je například případ centrálních 

cylindrických vložek). Funkce, kterou zadáte, se však ještě musí ve výrobě ověřit z 

hlediska realizovatelnosti – software AccessDesigner společnosti EVVA nemá 

možnost zde provést kontroly proveditelnosti. 

o Na základě kombinace stávajících (skupinových) klíčů v nových cylindrických 

vložkách může za určitých okolností dojít ke konfliktu zamčení. To však software 

AccessDesigner společnosti EVVA v rámci kontroly plánu zjistí a obdržíte tak v 

seznamu událostí zkoušky odpovídající záznam o chybě. 

 

U plánu, který již obsahuje položky, není možný import dat z externích zdrojů. Pokud jsou 

pro rozšíření k dispozici importovatelná data (plán v Excelu, seznam dveří (Excel), soubor 

KWD atd.), postupujte takto: 

o Vytvořte nový prázdný plán („Dočasný plán“) 

o Proveďte import dat, která máte k dispozici podle příslušných instrukcí 

o Nechejte nový plán otevřený a současně otevřete i plán, do kterého je nutné 

zapracovat data rozšíření. 

o V novém plánu označte ty položky cylindrických vložek, které představují rozšíření 

o Pravým tlačítkem myši klikněte do označeného úseku a zvolte funkci „Inteligentní 

kopírování“ 

o Přejděte do plánu se stávajícím zařízením 

o Klikněte pravým tlačítkem myši v záložce „Cylindrické vložky“ na libovolné místo a 

zvolte funkci „Inteligentní kopírování“ 

o Po dokončení vkládání můžete dočasný plán opět smazat. 

 

Přitom se označené položky cylindrických vložek z nového plánu připojí na konec 

stávajícího plánu. Navíc budou převzaty funkce uzamykání. Přitom se automaticky vytvoří 

klíče, které mají mít v rozšíření oprávnění uzamykat, ale v cílovém plánu se ještě 

nevyskytují. Další informace najdete zde. 

file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_IntelligentesKopierenIntelligent
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Nové zařízení 

Nové zařízení 
 

Import plánu z jiných zdrojů 
Plán můžete importovat z různých formátů: 

 

o „DAF“ (výměnný datový formát EVVA) 

o Import „XLS“ (uzamykací plán ve formátu Excel).  

o „KWD“ (KeyMagic - KeyWorld)  

 

Pomocí funkce importu z formátu Excel můžete také načítat seznamy dveří nebo klíčů ve 

formátu Excel. 

 

Ruční zaznamenání zařízení 
V zásadě je však také možné provést celé zaznamenání plánu také ručně. Za tímto účelem 

však doporučujeme, abyste si nejdříve prohlédli „podrobný příklad“: zde je popsána většina 

„Urychlovacích funkcí“ k rychlému a efektivnímu vytvoření uzamykacího plánu. 

 

Objednávání součástí 

Objednávání součástí 
 

Pokud chcete objednat zboží, které bezprostředně nesouvisí s položkou klíče nebo cylindrické 

vložky nebo díly v rámci zařízení s vlastním profilem, jako jsou tělo, válec, polotovary klíčů, 

můžete požadované položky zadat v záložce „Výrobky“ kód výrobku (pomocí konfigurátoru 

produktů) nebo popis s požadovaným objednacím množstvím. 

 

Objednávku lze dokončit, pokud obsahuje alespoň jednu cylindrickou vložku, jeden klíč NEBO 

jeden výrobek. Tímto způsobem lze tedy objednat i čistě jen součásti. 

 

Registrovaná uzamykání 

Registrovaná uzamykání 
 

Dodatečné objednávky ke stávajícímu uzamykání: 
V poli „Číslo zařízení“ udávejte sériové číslo registrovaného uzamykání (např. 001AB). 

V poli „Cylindrická vložka“ udávejte požadované číslo klíče / cylindrické vložky (např. 

4711), objednávané množství a typ. Při dodatečném objednávání klíčů není třeba udávat 

typ cylindrické vložky, postačuje objednávaný počet kusů (vlastního) klíče. 

 

Nová objednávka pro registrované uzamykání: 
Číslo zařízení zůstává v tomto případě prázdné (zadává je společnost EVVA). Je třeba 

uvést profilový systém a druh uzamykacího systému („REG“). Následně zadejte na záložce 

„Cylindrické vložky“ obvyklým způsobem své objednací údaje. Pro čísla cylindrických 

file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_ImportausanderenFormaten
file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_ExcelPlanimportieren
file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_ImportausanderenFormaten
file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_EinausfuhrlichesBeispiel
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vložek zadejte výrazy „NEU1“, „NEU2“ atd., aby bylo zajištěno odpovídající označení 

položek určených pro stejné nebo rozdílné uzamykání. 

 

 

Podrobný příklad 

Podrobný příklad 
 

Aby bylo možné ilustrovat co nejvíce funkcí programu AccessDesigner 3.4, sestavili jsme níže 

uvedený příklad. 

Nejdříve si tento příklad a jednotlivé kroky řešení v celém rozsahu přečtěte. Tím se již 

předem odstraní mnoho nejasností a zároveň bude objasněno, jak má vypadat požadovaný 

výsledek. 

 

Ke stanovení úkolu 

 

Verze ve formátu PDF s podrobnými snímky obrazovek je zde k dispozici ke stažení. 

Stanovení úkolu 

Stanovení úkolu 
 

V tomto cvičném příkladu má být sestaven malý obytný komplex „Na břehu jezera“. 

 

o Zahrnuje pět domů se shodnou strukturou. 

o Každý dům zahrnuje 10 bytových jednotek. 

o Každá bytová jednotka je vybavena jednou cylindrickou vložkou pro vlastní 

vchodové dveře (montážní délka 41/46 mm, oboustranně uzamykatelná) a jedním 

visacím zámkem pro sklep, k čemuž náleží 5 klíčů od bytu. 

o Každý dům má vchod (s cylindrickou vložkou o montážní délce 31/36 mm), vstup 

do sklepního prostoru (s cylindrickou vložkou o montážní délce 31/41 mm) a jednu 

společnou prádelnu (s cylindrickou vložkou o montážní délce 27/36 mm). 

o Navíc se v domě nacházejí dvě technické místnosti (s půlvložkou o montážní délce 

32 mm). 

o Všechny domy budou společně využívat prostor pro ukládání domovního odpadu 

(se dvěma půlvložkami o montážní délce 32 mm) a jednu podzemní garáž (se 

dvěma půlvložkami o montážní délce 32 mm). 

o Dále je potřebný klíč (5 kusů) pro domovní správu, jehož prostřednictvím lze 

uzamykat všechny domovní vchody, všechny vstupy do sklepních prostorů, 

všechny prádelny, technické místnosti, prostor pro ukládání domovního odpadu i 

podzemní garáž. 

o Potřebný je také technický klíč (3 kusy), který umožňuje uzamykání všech 

domovních vchodů a technických místností. 

o Klíče od jednotlivých bytů mají umožňovat i uzamykání domovního vchodu, vstupu 

do sklepního prostoru a prádelny příslušného domu. Navíc má být prostřednictvím 

klíčů od jednotlivých bytů možno uzamykat prostor pro ukládání domovního 

odpadu a podzemní garáž. 

o Pro podzemní garáž budou potřeba vlastní klíče (50 kusů) pro cizí nájemníky. 

o Pro systém mají být zhotoveny cylindrické vložky a klíče za použití profilového 

systému ICS. 

 

 

 

Ke kroku 1 

 

http://download.evva.com/satellit/Planer/TrainingEVVAPlaner3.pdf
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Krok 1: Sestavení nového plánu, zapsání údajů do záhlaví 

Krok 1: Sestavení nového plánu, zapsání údajů do 

záhlaví 
 

Prostřednictvím tlačítka „Nový“ v panelu nabídek se otevírá nový plán. Začneme prací, která 

se provádí na záložce „Údaje v záhlaví“. 

 

„Označení“ umožňuje rychlé a bezpečné vyhledávání plánu v přehledu systému. Zejména u 

nového systému, kterému v této fázi ještě není přiřazeno číslo systému, je užitečné co 

nejvýstižnější označení. V tomto případě by mohlo být zapsáno označení „Na břehu jezera“, 

které bylo přednastaveno při stanovování úkolu. Dalšími důležitými údaji by byl položky 

„Majitel“ (např. příslušná domovní správa), profilový systém („ICS“), typ systému 

(„HS/ZHS/THS“) a případně i informace týkající se potřebného dokládání oprávnění při 

dodatečných objednávkách. 

 

Zadávací oblast by nyní měla vypadat takto: 

 

 
 

Plán by měl být nyní uživatelem poprvé uložen. Tím se aktivuje funkce „automatické 

ukládání“, která bude po každých dvou minutách automaticky zálohovat stav systému. 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 2 

Krok 2: Zaznamenání prvního domu / cylindrické vložky 

Krok 2: Zaznamenání prvního domu / cylindrické 

vložky 
 

Pracujeme na záložce „Cylindrické vložky“. Jelikož se jedná o pět domů se stejnou strukturou, 

nemusíme zadávat pětkrát totéž. Provedeme zaznamenání prvního domu prostřednictvím 

zástupného znaku a tuto „základní strukturu“ pak rozšíříme na čtyři další domy. 

 

Aby plán získal také vzhledově přitažlivé uspořádání, použijeme vhodné nadpisy. 

 

1. řádek: pomocí kombinace kláves <Ctrl> + K nebo výběrového pole „Nadpis“ u tlačítka 

„Nový“ vložíme řádek s nadpisy. Kliknutím na pořadové číslo (zcela vlevo) nebo stisknutím 

klávesy <Enter> (pokud je řádek zvýrazněn) otevřeme dialogové okno s podrobnostmi. Pro 

položku „Označení prostoru“ zapíšeme nadpis pro první dům, avšak se zástupný znakem: 

„Dům *“. Uložení se provede kliknutím na ikonu „Uložit a zavřít“ nebo stisknutím kombinace 
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kláves <Ctrl>+<Enter>. 

 

2. řádek: pomocí kombinace kláves <Ctrl> + K vložíme druhý nadpis. Pro položku 

„Označení prostoru“ tentokrát zapíšeme označení „Všeobecné“ a vybereme „Úroveň = 2“. Tím 

se nastaví „podřízenost“ tohoto nadpisu vůči výše uvedenému prvnímu nastavenému 

nadpisu. 

 

3. řádek: pomocí kombinace kláves <Ctrl> + N vložíme první záznam cylindrické vložky. 

Záznam údajů o cylindrické vložce lze provádět přímo v seznamu a také v podrobném 

náhledu. Začněme položkou „Hlavní vchod“. V ideálním případě jsme tyto texty uložili již 

v nabídce „Správa“ / „Automatické dokončování vyplňování typů cylindrických vložek“, 

a proto je můžeme snadno vybrat ze zobrazeného seznamu. Množství a typ se zapisují tak, 

aby odpovídaly uvedenému stanovení úkolu (typ je případně možno vybrat prostřednictvím 

konfigurátoru nebo za použití zkráceného označení typu). Pro položku „Číslo“ je zde v každém 

případě nutno opět použít zástupný znak, např. „*HE“. 

 

4. řádek: jako třetí řádek, tentokrát je však vhodné zadat pro „Vstup do sklepního 

prostoru“ jako „Číslo“ údaj „*KA“. 

 

5. řádek: obdobně jako třetí a čtvrtý řádek, avšak s označením „Prádelna“ a číslem 

„*WK“. 

 

6.+7. řádek: obdobně jako výše, tentokrát však se zadáním typů a množství v řádcích 

3–7 pro obě technické místnosti (číslo „*T1“ a „*T2“) podle stanovení úkolu. 

 

8. řádek: zde opět vložíme (pomocí kombinace kláves <Ctrl> + K) další nadpis s „úrovní 

= 2“, nyní s označením „Byty“. 

 

9. řádek: za použití označení „Byt 1–Byt 10“, množství „1“, typu podle stanovení úkolu 

a také „*T01–*T10“ zapíšeme byty. U položky „Vlastní klíč“ zadáme množství 5. 

 

10. řádek: analogicky k řádku 9: označení „Sklep 1–Sklep 10“, množství = 1 a typ podle 

stanovení úkolu. Jako „Číslo“ je zde nutno zadat stejný údaj jako u bytů, v opačném případě 

by nebylo rozpoznáno uzamykání bytu i sklepu stejným klíčem. U vlastního klíče se zde zadá 

0, jelikož množství bylo zadáno již u bytových cylindrických vložek v řádku 9. 

 

Zvládnuto: cylindrické vložky pro Dům * jsou zaznamenány. Než však budeme moci základní 

strukturu použít, potřebujeme ještě klíče… 

 

 

Plán by nyní měl vypadat takto: 

 

 
 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 3  Ke kroku 1 
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Krok 3: Zaznamenání prvního domu / klíče 

Krok 3: Zaznamenání prvního domu / klíče 
 

Pracujeme na záložce „Klíče“. Také zde se nejdříve použijí zástupné znaky, aby bylo možné 

následné automatické vytvoření dalších domů. 

V oblasti klíčů se však obejdeme bez nadpisů. 

 

Řádek 1+2: je již předem obsazen bytovými klíči. Jelikož se jedná o vlastní klíče, nejsou 

zde (zpočátku) zobrazeny. 

 

3. řádek: pomocí kombinace kláves <Ctrl> + N vytvoříme první klíč. Označení „Domovní 

správa“, množství podle stanovení úkolu, číslo „HV“ (zde bez zástupného znaku, jelikož klíč 

není přiřazen pouze jednomu určitému domu!). 

 

4. řádek: analogicky k řádku 1, označení „Technický“, číslo „T“. 

 

5. řádek: Jelikož bytové klíče již byly zaznamenány společně s cylindrickými vložkami, pro 

získání úplné struktury potřebujeme ještě funkci centrálního zámku pro první dům. Taková 

funkce centrálního zámku se vytvoří pomocí kombinace kláves <Ctrl> + G. Zadávání hodnot 

zde není potřebné, jelikož ty automaticky vyplynou z kroku 4. 

 

 

Záložka „Klíče“ by měla vypadat následovně: 

 

 
 

 

Věnujte pozornost modrému symbolu filtru ve sloupci „Je vlastní klíč“: udává, že výpis je 

omezen podle nastaveného filtru, v tomto případě na „nadřazené klíče“, tedy „Není vlastní 

klíč“. Je-li tento filtr odstraněn, jsou v seznamu viditelné všechny klíče přiřazené k systému. 

 

Tuto základní strukturu nyní ještě nepoužijeme pro ostatní domy – prozatím chybí funkce 

uzamykání! 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 2  Ke kroku 4 

 

 

Krok 4: Zaznamenání prvního domu / funkce uuzamykání 

Krok 4: Zaznamenání prvního domu / funkce 

uuzamykání 
 

Přejdeme na záložku „PlanDesigner“ a prostřednictvím jednotlivých dvojitých kliknutí 

postupně zadáme funkci uzamykání v níže uvedeném pořadí: 

 

1. {X} HV u *HE 

2. {X} HV u *KE 

3. {X} HV u *WK 
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4. {X} HV u *T1 

5. {X} HV u *T2 

6. {X} T u *HE 

7. {X} T u *T1 

8. {X} T u *T2 

9. {Z} u *HE 

10. {Z} u *KE 

11. {Z} u *WK 

12. {I} u *T01–*T10 

 

Náhled v nástroji „PlanDesigner“ by poté měl vypadat takto: 

 

 
 

Důležité skutečnosti týkající se funkcí centrálního zámku: 

• Pořadím jednotlivých kliknutí určujete NEJPRVE centrální zámky a POTÉ funkce vlastních 

klíčů. 

• Zobrazení Z/I, které je obvykle v Německu, je v Rakousku nahrazeno zobrazením X/O. To 

se řídí nastavením „Jazyk“, které je vybráno aktuálním uživatelem. 

 

Základní struktura je nyní úplná. V následujícím kroku z ní odvodíme další čtyři domy. 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 3  Ke kroku 5 

 

 

Krok 5: Reprodukování domu 
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Krok 5: Reprodukování domu 
 

Nyní opět pracujeme na záložce „Cylindrické vložky“. Toto je dosavadní stav: z naší „základní 

struktury“ se stává uzamykací systém… 

 

• Nejdříve označíme řádky 1 až 10.  

• Stisknutím pravého tlačítka myši vyvoláme kontextovou nabídku. 

• Vybereme funkci „Reprodukování cylindrické vložky“. 

• V dialogovém okně, které se poté zobrazí, ponecháme navrženou hodnotu „11“ v poli 

„Začátek u položky“. Pro položku „Počet replikátů“ zadáme hodnotu „4“, jelikož celkově 

má být vytvořeno pět domů, z nichž však již jeden v plánu existuje. 

• Stisknutím tlačítka „OK“ zahájíme postup kopírování. 

 

 

Na záložce „PlanDesigner“ bychom nyní měli vidět následující: 
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Jestliže byl celý postup proveden správně, uskutečnilo se také „rozdělení“ funkce centrálního 

zámku mezi jednotlivé domy. 

 

Náš plán již nyní sice obsahuje všechny položky pro pět domů, avšak ty se od sebe ve 

skutečnosti stále ještě neliší. V dalším kroku proto upravíme číslování. 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 4  Ke kroku 6 

 

Krok 6: Nahrazení zástupných znaků 
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Krok 6: Nahrazení zástupných znaků 
 

Opět pracujeme na záložce „Cylindrické vložky“. Uvedených pět domů a jejich struktura sice 

nyní již v zásadě existují, nejsou však ještě správně přiřazena veškerá čísla. Plán by však měl 

být před provedením dalšího úkonu znovu uložen, aby se v případě nežádoucího výsledku 

bylo možné opět vrátit k tomuto stavu. 

 

Pro použití funkce „Nahrazení zástupných znaků“ je potřebné rovněž označení položek, které 

mají být upraveny. V našem příkladu označíme všechny řádky v seznamu cylindrických 

vložek. Stisknutím pravého tlačítka myši se otevře kontextová nápověda, ve které je třeba 

vyhledat funkci „Nahrazení zástupných znaků“. 

 

Jako zástupný znak funguje hvězdička („*“). Tento zástupný znak lze používat v následujících 

polích: 

• Cylindrická vložka: 

o Číslo dveří 

o Označení prostoru 

o Číslo cylindrické vložky 

• Klíče 

o Označení funkce 

o Číslo klíče 

 

V každém poli (buňce) lze použít libovolný počet zástupných znaků. Při provádění každého 

postupu nahrazování se vždy nahrazuje nejprve ten znak *, který se nachází nejdále vlevo. 

 

 

Příklad: 

 

 
 

Výchozí situace: Zaznamenání/reprodukování položek za použití dvou zástupných znaků 

připadajících na každou buňku. 

1. krok: Nahrazení prvního zástupného znaku zleva: Počáteční hodnota = 1, Zvyšovat od = 

10, Zvyšovat o = 1 

2. krok: Nahrazení druhého zástupného znaku zleva: Počáteční hodnota = 1, Zvyšovat od = 

10, Zvyšovat o = 1 

 

Důležitá upozornění:  

• Funkce „Nahrazení zástupných znaků“ se vždy vztahuje na aktuálně označené položky. 

• Počáteční hodnota může obsahovat úvodní nuly, nikoli však písmena nebo jiné znaky. 

• Při použití pro zadání čísel cylindrických vložek se odpovídajícím způsobem nastaví také 

čísla vlastních klíčů. 

• Chcete-li, aby byla zadávána pouze sudá nebo pouze lichá čísla (např. domovní čísla na 
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levé straně ulice), zvolte odpovídající počáteční hodnotu a v poli „Zvyšovat o“ zapište 

hodnotu 2. 

 

Abyste si byli jisti tím, že funkce měla požadovaný účinek, měli byste na konci 

bezpodmínečně provést namátkové kontroly. Za tímto účelem sledujte poslední položky plánu 

– chybné zadání údajů se zde samozřejmě projeví nejvýrazněji. 

 

Pokud by výsledek neodpovídal očekáváním, zavřete plán BEZ jeho uložení a znovu jej 

otevřete ve stavu, v němž byl naposledy uložen, nebo obnovte dříve uloženou verzi. 

 

Chybějí ještě všeobecné oblasti, které budou využívány všemi domy společně. Ty budou 

doplněny v dalším kroku. 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 5  Ke kroku 7 

 

Krok 7: Vložení všeobecných oblastí 

Krok 7: Vložení všeobecných oblastí 
 

Uzamykací plán je až na podzemní garáž a prostor pro ukládání domovního odpadu 

dokončen. Ještě jednou přejdeme na záložku „Cylindrické vložky“ a na začátku nebo na konci 

přidáme (s dalším nadpisem nebo bez něj) dvě položky, které pak vyplníme podle stanovení 

úkolu. 

 

Třebaže se zde jedná o funkce centrálního zámku, nemusíme již v tomto případě vytvářet 

žádné nové funkce centrálního zámku na záložce „Klíče“ – již existující záznamy v souhrnu 

vesměs odpovídají požadovanému uzamykání a lze je převzít „k dalšímu použití“. 

 

Na záložce „PlanDesigner“ se nyní u těchto dvou dodatečných položek poklikáním provede 

příslušné nastavení („X“, resp. „Z“) pro všech pět stávajících funkcí centrálního zámku. 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 6  Ke kroku 8 

 

Krok 8: Rozdělení oblastí 

Krok 8: Rozdělení oblastí 
 

 

Při provádění záznamu je přípustné zadávání společných údajů pro všechny oblasti. Před 

uzavřením objednávky je však tyto oblasti třeba rozlišit, jelikož v opačném případě by nebylo 

možné dodatečné objednávání pro jednotlivé položky (např. U oblasti T1–T10 by nebylo 

možné dodatečně objednávat klíče pro položku T7). 

 

Rozdělení oblastí bude automaticky vztaženo na celý plán, což znamená, že není potřebné 

vybírání „dotčených“ položek. 

 

Stiskněte pravé tlačítko myši v seznamu cylindrických vložek nebo klíčů a v zobrazené 

kontextové nabídce vyberte funkci „Rozdělení oblastí“. Program nyní vypočítá očekávaný 

přírůstek položek a zobrazí jej ve formě seznamu. Zde si můžete předem ověřit, zda výsledek 

odpovídá očekáváním. 

 

Stisknutím tlačítka „OK“ se provede vlastní rozdělení oblastí, zatímco stisknutí tlačítka 

„Zrušit“ způsobí, že data budou zachována beze změn. Také zde se však doporučuje provést 
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před použitím této funkce uložení plánu, aby v nejhorším případě bylo možné obnovení 

a opětovné použití této verze. 

 

Další podrobnosti vztahující se k tomuto tématu naleznete v části „Používání/rozdělování 

oblastí“. 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 7  Ke kroku 9 

 

Krok 9: Zapsání objednacích údajů 

Krok 9: Zapsání objednacích údajů 
 

Přejdeme na záložku „Objednávky“. V dolní oblasti okna se na záložce „Objednávané položky“ 

zobrazí všechny cylindrické vložky a klíče, které jsou již v našem plánu obsaženy. 

 

Nyní je třeba vyplnit povinná pole objednávky: 

o způsob objednání (např. „Výroba“), 

o příjemce zboží (libovolné zadání nebo výběr ze seznamu zákazníků). 

o Je nutné označit zaškrtnutím políčko „Všeobecné obchodní podmínky 

odsouhlaseny“. 

 

Vyplnění ostatních polí je nepovinné. Pole „Poznámky“ lze použít například pro pokyny 

k vypracování (např. „Plánuje se dalších 5 domů se stejnou strukturou“). Další informace, 

které jsou relevantní pro postup objednávání (např. „Všechny dvojité cylindrické vložky dodat 

s funkcí oboustranného uzamykání“), musí být bezpodmínečně zapsány v polích, která jsou k 

tomu určena (v tomto případě „Typ cylindrické vložky“)! 

 

 

Ke stanovení úkolu  Ke kroku 8  Ke kroku 10 

 

Krok 10: Uzavření objednávky 

Krok 10: Uzavření objednávky 
 

Stisknutím tlačítka „Uzavření objednávky“ se zahájí vlastní postup objednávání.  

POZOR: V rámci tohoto příkladu nesmíte objednávku skutečně uzavřít nebo ji smíte uzavřít 

pouze se způsobem objednání „Vlastní výroba“ – všechny ostatní možnosti by znamenaly 

iniciaci výrobního procesu u společnosti EVVA! 

 

Nejdříve se provede nezbytné ověření / kontrola uzamykacího plánu a objednávky. Výsledky 

této kontroly (varování nebo chyby) se zobrazí v seznamu, ve kterém budou seskupeny podle 

příčin. Pokud výsledek obsahuje záznamy o chybách, uzavření objednávky není možné – 

nejprve je třeba provést opravy uvedených chyb. 

 

Odpovídající seznam se zobrazí také tehdy, jestliže výsledek kontroly obsahuje pouze 

varování. Zde pak máte ještě jednou možnost přerušit další zpracování a vrátit se do fáze 

úprav plánu. 

 

Je-li objednávka uzavřena, nastaví se stav aktuální objednávky jako „Uzavřená“. V případě 

potřeby lze otevřít novou prázdnou objednávku. Data uzavřené objednávky (vyjma způsobu 

objednání „Vlastní výroba“) jsou předána společnosti EVVA (pokud se jedná o systém EVVA, 

je třeba označit zaškrtnutím možnost „systém EVVA“ na záložce „Údaje v záhlaví“). 
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Ke stanovení úkolu  Ke kroku 9 

 

Importování kmenových údajů 

Importování kmenových údajů  (funkce Import 

Wizard) 
 

Pro následující prvky kmenových údajů je k dispozici funkce importu z tabulek ve formátu 

Excel: 

 

o Projekty 

o Zákazníci 

o Kontakty 

o Zkrácená označení typů 

o Automatické dokončování vyplňování sortimentních položek 

o Automatické dokončování vyplňování typů cylindrických vložek 

o Automatické dokončování vyplňování typů klíčů 

o Automatické dokončování vyplňování názvů výrobců 

 

To, jaké druhy datového obsahu lze importovat, zjistíte nejsnáze tím, že tento import 

jedenkrát spustíte (pomocí libovolného prázdného souboru ve formátu Excel). Jak je popsáno 

níže pod bodem 4, zobrazuje se zde seznam možných cílových polí. 

 

Abyste mohli importovat data z tabulky ve formátu Excel, postupujte následujícím způsobem: 

 

1. V navigačním panelu označte prvek kmenových údajů, pro který chcete provést 

import údajů. 

 

2. Vyberte funkci „Import…“ z nabídky „Soubor“ – spustí se průvodce importem 

(„Import Wizard“). 

 

3. Prostřednictvím dialogového okna vyberte soubor, který má být importován. 

 

4. V levé oblasti okna se zobrazí obsah souboru, v pravé oblasti se uskuteční 

vzájemné přiřazení sloupců tabulky a polí databáze. 

Prostřednictvím tlačítka „Rozpoznat přiřazení sloupců“ můžete program přimět 

k tomu, aby příslušné přiřazení provedl samočinně na bázi nadpisů. Zde můžete 

také dobře rozpoznat, která cílová pole jsou pro aktuální import dostupná. Na 

základě toho můžete odpovídajícím způsobem přizpůsobit svůj soubor ve formátu 

Excel. 

Chcete-li takové přiřazení provést manuálně, označte v pravé oblasti cílové pole a 

následně klikněte na příslušný sloupec na levé straně. V přiřazení se nyní zobrazí 

písmeno vybraného sloupce. 

 

Zvláštní případ, který představuje „Zkrácená označení typů“: 

Zde existuje pole „Cílový objekt“, do kterého je třeba zadat hodnotu „1“ pro import 

zkráceného označení typu cylindrické vložky a hodnotu „0“ pro import zkráceného označení 

typu klíče. 

 

Výměna dat se třetími stranami 

Výměna dat se třetími stranami 
 

V průběhu plánování uzamykacího systému může být zapotřebí zpřístupnit uzamykací plán 
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zadavateli / osobě zodpovědné za plánování (kontrola, převzetí, potvrzení objednávky atd.). 

 

To lze provést několika způsoby: 

 

Předání plánu ve formátu PDF 

Pomocí funkce „Tisk plánu uzamykacího systému“ lze aktuální plán vytisknout nebo předat ve 

formátu PDF. Funkci „Tisk“ v záložce „Objednávka“ (viz „Dokončení objednávky“) lze u 

konkrétní objednávky použít pro generování tiskové verze tisku nebo verze ve formátu PDF. 

Pokud příjemce provede změny, musí být ručně znovu zadány v aplikaci AccessDesigner. 

 

Předání jako plán v Excelu 

Pomocí funkce „Exportovat plán“ lze s různými výběry exportovat plán do Excelu. K dispozici 

jsou šablony pro formáty A4 a A3. Příjemce pak má možnost provést změny v tomto plánu v 

aplikaci Excel. Po obdržení zpět se doporučuje původní plán v aplikaci AccessDesigner 

odstranit a aktuální verzi daného plánu v Excelu importovat do nového, prázdného plánu. Tím 

je zajištěno převzetí všech změn provedených klientem. 

 

Speciální případy při objednávání 

Speciální případy při objednávání 
 

V tomto oddílu je popsán postup při objednávání zvláštních sestav. Zde používaná označení 

typů se mohou lišit v závislosti na konkrétní zemi, případně nemusí být všechny zde popsané 

funkce dostupné ve všech zemích nebo ve všech profilových systémech. Věnujte proto 

pozornost souvisejícím upozorněním v podrobných popisech. 

 

DUPLO: klíč s omezeným rozsahem funkcí 

DUPLO: klíč s omezeným rozsahem funkcí 
 

Při použití funkce DUPLO se nesmí určitý klíč otáčet v cylindrické vložce v celém rozsahu 

(o 360°). Takový klíč nemá oprávnění odemykat nebo uzamykat dveře, může však ovládat 

západku (nikoli tedy všechny funkce zámku). 

 

Pro objednávání jsou potřebné následující údaje: 

Dotyčná vložka a klíč s omezeným rozsahem funkcí musí mít v kódu výrobku vyznačenu 

vlastnost „DUPLO“. Pro lepší rozlišení důrazně doporučujeme přidávat k číslu klíče označení 

„DUP“. 

 

 

TAF: Funkce dočasného přístupu 

TAF: Funkce dočasného přístupu 
 

Pomocí prioritního klíče můžete vytažením klíče v servisní poloze „S“ navíc servisnímu klíči 

udělit oprávnění k uzamykání. Jakmile zámek pomocí prioritního klíče vrátíte zpět do 

normální polohy „I“, bude tato funkce opět deaktivována. Standardní klíč zamyká v obou 

polohách, ale nemůže změnit oprávnění k uzamykání (poloha vytažení klíče).  

 

Tato funkce je k dispozici pouze pro cylindrické vložky s hlavicí. Příslušná položka cylindrické 
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vložky musí v kódu výrobku obsahovat označení přídavné funkce „TAF“. 

Navíc musí existovat alespoň jeden „prioritní“ klíč a jeden „servisní“ klíč – ty je rovněž 

potřeba označit vybráním odpovídajícího kódu funkce v typu klíče (produktovém kódu). 

 

 

USH: Cylindrická vložka s rozdílnou úrovní uzamykání na obou stranách 

USH: Cylindrická vložka s rozdílnou úrovní 

uzamykání na obou stranách 
 

Cylindrické vložky s rozdílnou úrovní uzamykání na obou stranách (USH) mají na jedné straně 

jinou funkci uzamykání než na druhé straně, což znamená, že obě strany cylindrické vložky 

mohou být ovládány rozdílnými klíči. Tuto doplňkovou možnost lze volit výlučně u dvojitých 

cylindrických vložek. Takové funkce existují například u východových, popř. únikových dveří: 

na vnitřní straně lze provádět uzamykání a odemykání všemi klíči přiřazenými k systému, aby 

každému držiteli klíče byla poskytnuta možnost opustit budovu. Na vnější straně však lze 

provádět uzamykání a odemykání pouze pomocí hlavního klíče / klíče pro hasiče, aby byl 

umožněn vstup do budovy v mimořádných situacích. 

 

V uzamykacím plánu se cylindrické vložky USH zobrazují jako dvě položky / dva řádky. 

Vzájemné spojení pak vyplývá z číslování a typu. Přitom je důležité, aby obě strany byly 

jednoznačně rozlišitelné, aniž by tím však bylo ztíženo dokumentování vzájemné příslušnosti. 

Zde je uvedeno několik příkladů čísel cylindrických vložek: 

 

Nedoporučené varianty (jelikož nejsou elektronicky přiřaditelné): 

01A / 02C 

47 / 51 

A61 / B02 

 

Doporučené varianty:   

01A / 01I (vnější / vnitřní) nebo  

01A / 01B nebo  

01L / 01R (levá / pravá) nebo  

01L / 01K (dlouhá strana / krátká strana; používat pouze u asymetrických 

cylindrických vložek!) 

 

Typ cylindrické vložky se přitom uvádí v obou řádcích (to má za následek určitou malou 

nepřesnost u objednávaných množství). V případě asymetrické cylindrické vložky je důležité, 

aby byla „rozpoznatelná“ příslušná strana cylindrické vložky – viz varianty číslování. 

 

Funkce uzamykání se zapisuje stejně jako u běžných položek cylindrických vložek. 

 

Podobná možnost řešení: jednostranně slepá cylindrická vložka (podle výše uvedeného 

příkladu použití by zde byla vnější strana slepá, tedy bez možnosti uzamykání). 

 

VARIO: Rychlé řešení při ztrátě klíče 

VARIO: Rychlé řešení při ztrátě klíče 
 

U systému v provedení VARIO není potřebné, aby se klíče A, B, popř. C vytvářely jako vlastní 

klíče. Při zapisování příslušného typu klíče (a množství) postačují obměny klíče A. Klíče B a 

případně i C jsou definovány prostřednictvím variant klíče A. Zde je třeba dbát na správné 

zapsání příslušného kódu výrobku pro každý typ klíče! 

 

U cylindrických vložek je potřebný pouze údaj VARIO (volitelné provedení). To znamená: 
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cylindrické vložce v provedení VARIO se prvním uzamknutím provedeným pomocí klíče B 

nebo C „odnímá“ oprávnění k uzamykání klíčem A, resp. B. U cylindrických vložek bez 

provedení VARIO zůstává trvale zachováno oprávnění k uzamykání pomocí klíčů A, B a C. 

 

Upozornění k číslování: 

U systémů bez provedení VARIO jsou náhradní položky (např. po změně funkce uzamykání) 

opatřeny přídavnými označeními A, B, C… (např. 01 ==> 01A). 

Jelikož u systémů v provedení VARIO získávají klíče na konci svého čísla přídavná označení A, 

B, popř. C, mělo by se u náhradních položek doplňovat přídavné označení NA ZAČÁTKU čísla 

(např. cylindrická vložka 01 ==> A01, klíč 01A/01B/01C ==> A01A / A01B / A01C). 

 

 

Jádra odolná proti opotřebení 

Jádra odolná proti opotřebení 
 

U cylindrických vložek, které jsou vystavovány obzvláštnímu namáhání ve smyslu častého 

odemykání a uzamykání (vchodové oblasti, skříňové sestavy atd.), se vyskytují určité 

„projevy opotřebení“. Jedním z nich je tzv. „vyběhání“ kanálu pro zasouvání klíče. Následkem 

toho dochází k občasnému ztížení zasouvání klíče („přesnost při nalézání vstupního otvoru“), 

avšak také k častému zhoršení ovladatelnosti vložky při vlastním uzamykání (překážející 

hrany, poškrábání, váznutí atd.). 

 

Vzniku těchto projevů opotřebení lze předcházet použitím jader ze slitiny alpaka – takzvaných 

jader odolných proti opotřebení. Alpaka je tvrdší a odolnější než tradiční mosaz. Jádra 

z alpaky ovšem neslouží k zajištění ochrany před vloupáním – pro tento účel jsou k dispozici 

jiné možnosti. 

 

Chcete-li toto provedení použít, vyberte u libovolného typu cylindrické vložky v konfigurátoru 

možnost „Jádra – provedení odolné proti opotřebení“ (pokud je pro tento typ cylindrické 

vložky k dispozici). 

 

Předběžné plánování 

Předběžné plánování 
Pod pojmem „předběžné plánování“ se v této souvislosti rozumí definování položek 

cylindrických vložek, klíčů a funkcí uzamykání, avšak bez zadávání údajů o typech, popř. 

objednávaných množstvích. 

S takovými „předběžně naplánovanými“ položkami se při výpočtech prováděných ve 

výrobním závodě nakládá tak, jako by cylindrické vložky a/nebo klíče již byly dodány – při 

skutečné objednávce se pak jedná v podstatě o dodatečnou objednávku již existujících 

položek. 

 

Výhoda takového předběžného plánování spočívá v tom, že uzamykací systém lze optimálně 

přizpůsobovat skutečným požadavkům. Zejména u uzamykacích systémů, které se z 

jakýchkoli důvodů neobjednávají (nemohou objednávat) najednou, je důležité znát 

předpokládaný konečný rozsah. V opačném případě může docházet k problémům při 

pozdějším rozšiřování. 

 

Pokud ještě nelze přesně definovat položky předběžného plánu, což znamená, že je ani nelze 

zaznamenat do uzamykacího plánu, je velmi užitečné přidat textové upozornění (např. v 

„Poznámkách“ k objednávce: „Počítá se s dalšími dvěma stavebními úseky s podobnou 

strukturou“)!  

 

Jsou-li požadovány změny úrovní uzamykání předem naplánovaných položek, musí být 
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použita nová čísla. 

 

 

Slepá cylindrická vložka 

Slepá cylindrická vložka 
 

Lze objednat slepé cylindrické vložky a také cylindrické vložky, které nejsou vůbec 

uzamykatelné (tzv. „tyčový materiál", který je určen pouze pro vyplnění otvoru cylindrického 

profilu). Existují dvě možnosti: 

 

1. Objednávka přes „cylindrickou vložku“: 

 

Zde je důležité, aby byl jako číslo cylindrické vložky zadán pouze jeden bod. Pro 

takové pozice není nutné zadání funkce uzamykání. 

 

Typ cylindrické vložky (kód výrobku) lze určit pomocí konfigurátoru.  

 

2. Objednávka přes „jiné zboží“: 

 

Pokud se slepé cylindrické vložky nemají objevit v uzamykacím plánu, doporučuje 

se je označit jako zboží. Kód produktu lze opět určit pomocí konfigurátoru. 

 

 

 

 

 

Elektronický / hybridní systém 

Elektronický / hybridní systém 
 

Mechanické a elektronické komponenty je v zásadě možné zadat do uzamykacího plánu a 

objednat společně („hybridní uzamykací systém“). Vezměte, prosím, na vědomí následující 

body: 

 

o Mezi komponentami není žádná kontrola věrohodnosti. To znamená, že aplikace 

EVVA AccessDesigner nekontroluje, zda jsou k elektronickým cylindrickým vložkám 

objednány také elektronická media, nebo zda je pro mechanické klíče vložena u 

čistě elektronické cylindrické vložky funkce blokování aj. 

o I když je možné zadávat požadavky na blokování pro elektronické komponenty, 

nejsou tyto společností EVVA dodávány předprogramované. Elektronické části jsou 

konfigurovány odbornou společností nebo koncovým uživatelem. 

o Rozšířené možnosti elektronických výrobků (např. časové zóny, funkce kalendáře 

atd.) zde nejsou podporovány. 

 

Objednávky / Best Practice Tipps 

Objednávky / Best Practice Tipps 
 

Zde je ještě několik tipů „z praxe“... 
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Poznámky k objednávce 

S texty se při elektronickém zpracování dat vždy hůře pracuje. Dodržujte prosím následující 

pokyny: 

o Nesepisujte žádné „romány“: důležité informace vkládejte jen stručně 

o Neopakujte „obsah objednávky“ 

o Není zde vyžadováno oslovení ani podpis 

o DŮLEŽITÉ: neuvádějte žádné informace důležité z hlediska objednávky formou 

„dodejte všechny cylindrické vložky v provedení z niklu“ – pro to existuje políčko v 

údajích v záhlaví a zadání v kódu produktu 

Číslo nabídky 

Pokud je k dispozici, zadejte zde pouze číslo nabídky EVVA. Jen tak můžeme vaši objednávku 

elektronicky spárovat s nabídkou a provést správné vyúčtování. 

Opravy objednávky 

Chcete-li opravit objednávku, použijte prosím vždy proces stornování. V žádném případě se 

objednávka nesmí podat a dokončit v obměněné podobě znovu – to nevyhnutelně vede ke 

dvojí dodávce! 

Dvojité objednávky 
Pokud jste již odeslali objednávku společnosti EVVA (prostřednictvím jakéhokoli média), 

nezadávejte ji jiným způsobem podruhé (příklad: Objednávka proběhne telefonicky a poté 

ještě prostřednictvím softwaru AccessDesigner společnosti EVVA. Také v tomto případě s 

určitostí dojde ke dvojité dodávce. 

Doklad o oprávnění k objednávání 

Skutečnost, že se objednávka podává prostřednictvím softwaru AccessDesigner společnosti 

EVVA, nezbavuje povinnosti doložení platného oprávnění k objednávání. K objednávce lze 

připojit soubor s potvrzeními vlastníka zařízení, fotokopie bezpečnostních karet nebo 

bezpečnostních kuponů. Podrobnosti jsou uvedeny v části „Dokončení objednávky“ 

 

Aplikace 

Práce s aplikací AccessDesigner 3.4 
 

Jelikož jsou jednotlivé prvky panelu nabídek částečně neoddělitelně propojeny, nejsou zde 

popsány jednotlivé funkce, nýbrž je spíše poskytnut návod typu „jak postupovat“. 

 

Informace ve stavovém řádku (nejspodnější řádek 
obrazovky): 
V závislosti na stavu programu se zde zobrazují doplňující informace: 

 

Uživatel: aktuálně přihlášený uživatel 

 

Konfigurátor není dostupný: Je-li ve stavovém řádku zobrazeno toto hlášení, není 

navázáno spojení s konfigurační databází. Nelze tedy provádět výběr profilových systémů 

pro nové systémy prostřednictvím kódů výrobků (cylindrických vložek, klíčů, ostatních 

sortimentních položek) a ověřování čísel systémů evidovaných společností EVVA. 

Následkem toho také nelze uzavírat objednávky (pro systém EVVA). V tomto případě se 

zavčas obraťte na oddělení podpory systému. Po odstranění příčiny je nutno restartovat 

aplikaci AccessDesigner, aby bylo možné znovu navázat spojení s konfigurační databází. 

 

file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_Bestellabschlussruckgangigmachen
file:///C:/Users/a.srndic/Desktop/Handbücher_Hilfetext%20AccessDesigner_Tamina/Fehlende%20Übersetzungen%20NL,%20SK,%20CS(cze).docx%23_topic_Bestellungabschlieen


AccessDesigner  

32 / 84 

Vypracování projektu 

Vypracování projektu 
Projekty slouží v aplikaci  3.4 k tomu, aby slučovaly vícero uzamykacích systémů do jedné 

skupiny. Jeden uzamykací systém však může být současně přiřazen vždy pouze jedinému 

projektu. 

Projektu mohou být přiřazeni vlastník (záznam ze seznamu Zákazníci/firmy) a správce 

projektu (záznam ze seznamu Zákazníci/kontakty). 

 

Označení: 
Název projektu / skupiny uzamykacích systémů. V seznamu projektů a při hledání 

projektu se zobrazuje jako hlavní kritérium, a proto by melo být „výmluvné“. 

Číslo projektu: 
Zde by mělo být uvedeno číslo projektu přidělené společností EVVA (číslo prodejního 

kanálu) – pokud existuje a je známo. Zadání prováděná v tomto poli v každém případě 

usnadňují pozdější propojení objednávky s nabídkou a tím i nalezení správné ceny. 

ERP-ID: 
Tento údaj může sloužit jako odkaz na libovolný další systém zpracování dat. Uvažuje se 

o tom, že by zde později mohly být také vytvořeny možnosti propojení s externími 

programy. 

Vlastník: 
Zde je možné vybírat libovolný záznam ze seznamu „Zákazníci“. 

Správce projektu: 
Zde je možné vybírat libovolný záznam ze seznamu „Kontakty“, který je propojen 

s vybraným „Vlastníkem“. 

Adresa montáže: 
Adresa, kde systém bude (budou) skutečně nainstalován (nainstalovány).  

 

 

Z tohoto místa (záložka „Systém“, tlačítko „Nové“) lze k aktuálnímu projektu přidávat nové 

systémy. Chcete-li otevřít stávající systém v projektu, klikněte dvakrát na požadovaný 

záznam. 

 

Projekty můžete také importovat z tabulky ve formátu Excel. Další související podrobnosti 

naleznete v části Importování kmenových údajů. 

 

 

 

 

 

 

Systém 

Systém 
 

V „Seznamu systémů“ se zobrazují všechny systémy náležející aktuální organizaci. Záznamy s 



 AccessDesigner 

33 / 84 

šedým pozadím označují zablokované systémy. Pokusíte-li se zablokovaný systém otevřít, 

zobrazí se upozornění na blokování systému – plán bude zobrazen v režimu „Pouze ke čtení“, 

ve kterém nelze provádět žádné změny dat. 

Otevření stávajícího systému 
V okně „Přehled systému“ lze požadovaný systém otevřít poklikáním. 

Vytvoření nového uzamykacího systému 
Existuje několik možností, jak v programu AccessDesigner vytvořit nový uzamykací systém: 

 

o V panelu nabídek vyberte v nabídce „Soubor“ funkci „Nový“ 

 
 

 

o V pásu nabídek vyberte tlačítko „Nový“ – tímto způsobem můžete vytvářet nové 

prvky pro všechny kategorie dat. 

 
  

 

o Ve stávajícím nebo nově vytvořeném projektu stiskněte na záložce „Systém“ 

tlačítko „Nový“. 
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o Pokud jsou šablony v aktuální organizaci již definovány a aktivovány, jsou zde 

nabízeny jako možnosti k výběru. Pokud je taková šablona vybrána, vytvoří se 

nový plán z kopie této šablony. 

 

Blokování systému 
Pokud má plán otevřený uživatel, mohou ho mít jiní uživatelé otevřený pouze v režimu pro 

čtení, tj. nelze v něm provádět změny. 

 

Aby se zabránilo změně dat jinými uživateli organizace, a to i natrvalo (také s uzavřeným 

plánem), lze plán pro aktuálního uživatele uzamknout. Za tímto účelem stiskněte tlačítko  

v panelu nabídek. Plán zůstane zablokován pro ostatní uživatele tak dlouho, dokud blokování 

nebude opět zrušeno. Toto blokování může zrušit také správce systému organizace. 

Zablokovaný plán se zobrazuje – společně s odpovídajícím upozorněním – výlučně v náhledu 

„Pouze ke čtení“ (toto se netýká uživatele, který aktuální blokování nastavil). 

Systém (podrobný náhled) 
Podrobný náhled systému je rozčleněn do následujících záložek, které jsou přesněji popsány 

v dalších kapitolách: 

 



 AccessDesigner 

35 / 84 

Údaje v záhlaví 

PlanDesigner 

Cylindrické vložky 

Klíče 

Sortimentní položky 

Objednávky 

Protokoly s daty strojů 

 

Informace ve stavovém řádku (nejspodnější řádek 
obrazovky): 
V závislosti na stavu programu se zde zobrazují doplňující informace: 

 

Uživatel: aktuálně přihlášený uživatel 

 

Zablokováno: aktuálně otevřený plán je zablokován – údaje o uživateli, který plán 

zablokoval, a o počítači, na kterém bylo toto zablokování provedeno.  

 

K: <Hodnota1>/<Hodnota2>/<Hodnota3> --> Klíče v tomto plánu: <Hodnota1> 

celkový počet klíčů v tomto systému, <Hodnota2> počet klíčů v aktuální objednávce, 

<Hodnota3> počet všech aktuálně objednaných klíčů 

 

Z: <Hodnota1>/<Hodnota2>/<Hodnota3> --> Cylindrické vložky v tomto plánu: 

<Hodnota1> celkový počet cylindrických vložek v tomto systému, <Hodnota2> počet 

cylindrických vložek v aktuální objednávce, <Hodnota3> počet všech aktuálně 

objednaných cylindrických vložek 

 

A: <Hodnota1>/<Hodnota2>/<Hodnota3> --> Sortimentní položky v tomto plánu: 

<Hodnota1> celkový počet sortimentních položek v tomto zařízení, <Hodnota2> počet 

sortimentních položek v aktuální objednávce, <Hodnota3> počet všech aktuálně 

objednaných sortimentních položek 

 

Organizace/uživatel: Údaje o vlastníkovi dat aktuálního uzamykacího plánu (autorovi 

plánu). 

 

Chyby: Výsledek poslední kontroly plánu – počet chyb nebo údaj „nezkontrolováno“, 

jestliže se dosud neuskutečnilo žádné ověření. 

 

Varování: Výsledek poslední kontroly plánu – počet varování nebo údaj 

„nezkontrolováno“, jestliže se dosud neuskutečnilo žádné ověření. 

 

Údaje v záhlaví 

Údaje v záhlaví 
Zde se ukládají údaje, jejichž platnost se vztahuje na celý systém. Některá z polí však mají 

zvláštní význam, který zde bude ještě popsán blíže – ostatní pole, jejichž nadpis by již měl 

být dostatečně výstižný, zde již dále nebudou zmiňována. U systémů EVVA lze požádat o 

aktuální data plánu, více informací k této funkci viz „Vyžádání dat“. 
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Všeobecné informace týkající se vstupních polí: 

Označení: 

Libovolně volitelný text, který je však jedním z hlavních kritérií v přehledu systému. Čím 

specifičtější je obsah tohoto textu, tím snáze lze systém vyhledat v přehledu. 

 

Číslo systému: 

Jakmile je provedeno zadání v tomto poli, proběhne kontrola zadaného čísla systému. 

Jedná-li se o platné číslo systému EVVA, uskuteční se převzetí profilového systému a 

zablokování vstupního pole. Současně se nastaví označení zaškrtávacího políčka „Systém 

EVVA“, které bude rovněž zablokováno proti změnám (význam tohoto zaškrtávacího 

políčka bude podrobněji objasněn níže). Tímto způsobem lze pracovat také s profilovými 

systémy, které nejsou k dispozici pro nové systémy (systémy, které již byly vyřazeny z 

výroby; systémy, na které se vztahují specifická omezení stanovená trhem, zákazníkem 

nebo příslušnou zemí; atd.). Kromě toho se v případě potřeby zobrazí platný starý 

systémový přídavek za klíče a cylindrické vložky. 

 

Dále se zobrazí informace k možným starým systémovým přídavkům. 

Č. EP 

Toto pole se zobrazuje teprve tehdy, jestliže bylo v poli „Číslo systému“ zadáno označení 

série vlastního profilu, např. „X89TF“. 

Údaj „Č. EP“ označuje vlastní číslo systému v rámci zvoleného vlastního profilu. Je potřeba 

mít na paměti, že délka zadaného čísla EP (ke kterému se přidává znaménko) se odečítá 

od maximální délky čísla cylindrické vložky / klíče.  

Příklad: Maximální délka čísla = 10 míst; číslo EP = „0001“ (4 místa + 1 rozdělovací 

znaménko = 5 znaků) ==> pro číslo zůstává 5 volných znaků. Kontroluje se také, zda 

toto EP číslo existuje (u společnosti EVVA) - nová (neznámá) čísla jsou označena. 

Zobrazí se také v případě, že zadané EP číslo není obsaženo v datech společnosti EVVA. 

Pozor: Tato funkce není nezbytně vhodná pro určení dalšího volného EP čísla EP rámci 

vlastního profilu. EVVA nemůže spolehlivě pojmenovat další volné číslo, a to zejména pro 

vlastní profilové partnery, kteří mohou vlastní systémy vypočítat. 

 

Výrobce: 
Zde zvolte výrobce, který je uveden v seznamu „Správa / doplňování výrobců“. Jakmile je 

však označeno zaškrtávací políčko „Systém EVVA“, bude tento údaj při dalším zpracování 

ignorován. 

Vlastník: 

Zde zvolte záznam ze seznamu „Zákazníci/firmy“.nebo v případě potřeby vytvořte nový 

záznam. 

 

Typ: 
Tento údaj je užitečný, přičemž v případě, že není zadán, je určen výrobcem systému. 

Nevhodné údaje jsou výrobcem odpovídajícím způsobem opravovány. 

Sys.: 
Profilový systém přiřazený uzamykacímu systému. U stávajícího systému EVVA bude 

tento údaj automaticky převzat a nebude možné jej změnit. Pro systém EVVA (s 

označeným zaškrtávacím políčkem „Systém EVVA“) musí být vybrán přípustný záznam ze 

seznamu profilových systémů. V opačném případě nebudou k dispozici konfigurátor typů a 
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kontrola typů, čímž nebude možné dokončit objednávku. 

Komentář: 

Pole s komentáři zásadně nesmějí obsahovat žádné informace, které jsou relevantní 

z hlediska objednávání. Slouží k zaznamenávání globálních informací týkajících se tohoto 

systému. Délka komentáře je omezena na 1 024 znaků. 

Logo: 
Uzamykacímu plánu lze přiřadit libovolné (uložené) logo. To se pak bude používat v 

tiskovém výstupu. Jeho měřítko se automaticky upravuje. 

Systém EVVA 

Toto pole se automaticky vyplňuje při zadání (platného) čísla systému EVVA a po vyplnění 

je chráněno proti změnám. Není-li uvedeno žádné číslo systému nebo pokud nelze 

uvedené číslo identifikovat jako číslo systému EVVA, zůstává toto pole dostupné pro další 

úpravy. 

Prostřednictvím tohoto označení lze ovlivňovat některé funkce programů (je-li označeno 

příslušné zaškrtávací políčko): 

o Ověření: provádějí se dodatečné kontroly obsahu plánu, a to v rozsahu, který je u 

systému EVVA požadován. 

o Uzavření objednávky: objednací údaje jsou (vyjma způsobu objednání „Vlastní 

výroba“) elektronicky předávány přímo společnosti EVVA. U systémů, která nejsou 

zařazena jako systém EVVA, náleží uživateli vlastní zodpovědnost za předávání 

objednacích informací výrobci systému. 

 

Vyžádání dat stávajícího systému 
Program AccessDesigner 3.4 poskytuje také možnost vyžádat si data náležející stávajícím 

systémům. Dodatečné objednávky, popř. rozšíření můžete zadávat přímo do příslušného 

plánu. 

Postup: Zadejte číslo systému a případně i číslo EP. V nabídce „Soubor“ vyberte funkci 

„Vyžádat data“. Zde můžete navíc volit mezi následujícími kvalitativními stupni: 

o Kmenové údaje: Čísla klíčů a cylindrických vložek, funkce uzamykání. Žádná 

označení prostorů, žádná dodací množství. 

o Rozšířená kmenová data: jako výše, navíc s označeními prostorů (podle výtisku 

uzamykacího plánu, který byl námi vytvořen jako poslední). 

o Rozšířená kmenová data a dodací údaje: jako výše, navíc s dodacím množstvím 

a s typy cylindrických vložek. 

o Ruční zpracování: data zařízení jsou nově sestavena ručně, zpětná zaúčtování jsou 

odstraněna, je zkontrolována aktuálnost označení a do plánu jsou zařazeny 

„roztříděné“ dodatečné a rozšiřující objednávky, které se tak v uzamykacím plánu 

zobrazují na vhodných místech, a nikoli na jeho konci. 

 

První tři varianty se vytvářejí automaticky. Služba je dostupná od pondělí do neděle 

v době od 4:30 do 22:30. Aktuální organizace musí mít k dispozici potřebné oprávnění 

k vyžadování dat. 

 

Po dobu zpracování vyžádání dat zůstává plán zablokován proti změnám. Plán můžete 

zavřít a později znovu otevřít. Jakmile jsou data k dispozici, jsou programem automaticky 

importována a blokování programu je zrušeno. O provedeném importu budete 

informováni ve formě „oznámení zasílaného uživateli“. 

 

Úpravy cylindrických vložek 
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Úpravy cylindrických vložek 
 

 

Úpravy cylindrických vložek se provádějí ve formě tabulky/seznamu. Základní informace 

o práci s takovými seznamy naleznete v části „Seznamy:  Zobrazení a manipulace“. 

 

Chcete-li upravit stávající datovou sadu, jednoduše klikněte na požadovanou buňku 

a proveďte editaci jejího obsahu. Nejsou-li – v závislosti na nastaveních zobrazení seznamů – 

k dispozici všechna editovatelná pole, můžete kliknutím na číslo položky (obvykle v levém 

krajním sloupci zobrazeného seznamu) zobrazit podrobnou masku. Tato není ovlivňována 

nastaveními seznamu, a jsou v ní tedy trvale dostupná všechna pole. 

 

Všechny provedené změny se zaznamenávají do deníku a v případě potřeby lze obnovit 

dřívější verzi plánu. Další informace naleznete v části „Jednotlivé verze“. 

 

Ne vždy jsou povoleny úpravy všech polí seznamu. Tento stav může být způsoben 

nastavením oprávnění pro aktuálního uživatele, stejně tak jako nastavením omezení 

podmíněných procesem (např. změna již objednaných položek), případně může nastávat 

tehdy, jedná-li se o „vypočítaná“ pole, která uživatel obecně nemůže měnit. 

 

Všeobecné informace týkající se polí (v zobrazení seznamu) 

Číslo dveří:    

U zařízení EVVA max. 10 míst. 

Označení prostoru:   

U zařízení EVVA max. 20 míst. 

Počet kusů:    

Objednané množství v aktuální objednávce. 

Typ:    

Typ cylindrické vložky (kód výrobku). 

Dostupnost vlastních klíčů:  

K této položce lze přidávat vlastní klíče. 

Počet vlastních klíčů:     
Objednané množství v aktuální objednávce. 

Číslo    
Číslo cylindrické vložky (současně číslo vlastního klíče), max. 10 míst – některé znaky 

jsou nepřípustné! 

Objednávka:    

Označení aktuální objednávky. 

Již objednáno:   

Udává, zda se jedná o novou nebo již dříve objednanou položku. 



 AccessDesigner 

39 / 84 

Nadpis 1–3:   

Nadpisy, které platí pro tuto položku. 

 

Další pole v podrobném náhledu 

Typ vlastního klíče: 

Typ vlastního klíče v případě, že se nejedná o standardní klíč. 

Komentář: 

Libovolné poznámky k aktuální položce. Tyto komentáře se však nepřenášejí společně 

s objednávkou, a proto nesmějí obsahovat žádné informace, které by byly relevantní 

z hlediska objednávání! 

 

Zvláštní funkce polí 

Práce se zástupnými znaky 
Zástupné znaky, které jsou představovány symbolem hvězdičky (*), jsou pomocí funkce 

„Nahrazení zástupných znaků“ nahrazovány průběžným číslováním. V jednom poli můžete 

použít také více zástupných znaků. Zástupné znaky lze použít v polích „Nadpis 1“, „Nadpis 

2“, „Nadpis 3“, „Číslo dveří“, „Označení místnosti“ a „Číslo cylindrické vložky“. 

 

  

Práce s údaji o oblastech 
Podrobný popis přípustných údajů o oblastech, popř. postupu při rozdělování oblastí 

naleznete zde. 

Konfigurátor typů 

Pokud byl zadán, popř. vybrán platný profilový systém, je k dispozici „Konfigurátor typů“. 

Výběr, který je v tomto konfigurátoru proveden, se přenáší do pole „Typ cylindrické 

vložky“, jakmile toto pole přestane být zvýrazněno (tedy jakmile je opuštěna příslušná 

buňka). 

 

 

 

 

Vložení nadpisů 

Vložení nadpisů  (Ctrl+K) 

 

Aby bylo možné vytvářet přehlednější uspořádání uzamykacích plánů, lze do těchto plánů 

vkládat nadpisy, a to ve třech úrovních. Tyto tři úrovně mají vzájemný hierarchický vztah. 

 

o Nadpis úrovně 1 

▪ Nadpis úrovně 2 

• Nadpis úrovně 3 

 

Je-li v zobrazení seznamu aktivována funkce seskupování, lze tyto úrovně sbalovat, popř. 

rozbalovat tak, aby u delších seznamů byla získána lepší přehlednost. 

Nadpis platí vždy pro všechny následující položky, dokud se opět nezmění. 
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Příklad zobrazení cylindrické vložky: 

 

 
 

 

Pomocí tlačítka „Nový“ a výběru možnosti „Nadpis“ nebo pomocí kombinace kláves [Ctrl]+K 

se vloží nový nadpis na konec seznamu. 

Chcete-li nadpis vložit v místě odpovídajícím libovolné položce seznamu, klikněte pravým 

tlačítkem myši na požadované místo a z kontextové nabídky vyberte možnost „Vložit“ / 

„Nadpis“. 

 

U uzamykacích zařízení EVVA by délka nadpisu neměla překročit 20 znaků. 

 

Vložení nové cylindrické vložky 

Vložení nové cylindrické vložky  (Ctrl+N) 
 

Pomocí tlačítka „Nový“ a výběru možnosti „Cylindrická vložka“ nebo pomocí kombinace kláves 

[Ctrl]+N se vloží nová položka na konec seznamu. 

 

Chcete-li novou cylindrickou vložku vložit v místě odpovídajícím libovolné položce seznamu, 

klikněte pravým tlačítkem myši v požadovaném místě a z kontextové nabídky vyberte 

možnost „Vložit“ / „Cylindrická vložka“. 

Mějte na paměti: toto „vkládání“ je dostupné pouze tehdy, jestliže je seznam seřazen podle 

pořadových čísel položek. V opačném případě by program nemohl určit skutečný bod vložení. 

Chcete-li odstranit stávající nastavení filtru, popř. seřazení, klikněte na ikonu v podobě 

„mazací gumy“. 

 

Reprodukování cylindrické vložky 

Reprodukování cylindrické vložky 
 

Již definovaný blok cylindrických vložek lze jedenkrát nebo vícekrát reprodukovat, tedy 

kopírovat a vkládat. Tato funkce je užitečná především tehdy, používá-li se v součinnosti se 

zástupnými znaky, jelikož v tomto případě se nejprve definuje a reprodukuje „základní 

struktura“, jíž se teprve později přiřazují pořadová čísla. 

 

Označte (souvislý) rozsah cylindrických vložek, které chcete reprodukovat (označte první 

řádek bloku a poté při stisknuté klávese Shift klikněte levým tlačítkem myši na poslední řádek 

bloku). Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte funkci „Reprodukování cylindrické vložky“. 

 

Potřebné je zadání následujících údajů: 

„Začátek u položky“: replikáty označené oblasti se vkládají za uvedenou položku. 

„Počet replikátů“: počet kopií označené oblasti, které mají být vloženy. 

 

Tyto replikáty se zpravidla vkládají na konci seznamu. 

 

Návod k použití této funkce je k dispozici v našem „podrobném příkladu“ v části Krok 5:  

Reprodukování domu. 
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Inkrementální přidávání 

Inkrementální přidávání  (Ctrl+Add) 
 

Aktuální řádek se vloží do následující položky. Přitom se zkopíruje obsah, jakými jsou 

množství a typ, a číselné údaje v polích „Číslo dveří“, „Označení prostoru“, popř. „Číslo“ se 

zvýší o hodnotu 1. Přitom však musí být splněn předpoklad, který udává, že číslo cylindrické 

vložky obsahuje alespoň jeden číselný znak (v libovolném umístění). jinak bude vytvořena 

kopie 1:1. 

 

Upozornění: Tlačítko „Přidat“ je klávesa „+“ na numerické klávesnici. Na klávesnici bez 

numerické klávesnice musí být pro aktivaci numerické klávesnice nejprve použita funkce 

„NumLock“, příslušná písmena poté nejsou k dispozici, dokud nebude toto nastavení 

(„NumLock“) znovu ukončeno. 

 

 

 

 

Importování seznamu dveří 

Importování seznamu dveří 
 

Import seznamu dveří se provádí obdobně jako Import uzamykacího plánu ze souboru ve 

formátu Excel.   

Inteligentní kopírování / inteligentní vkládání 

Inteligentní kopírování / inteligentní vkládání 
 

Tato funkce umožňuje kopírování položek cylindrických vložek z plánu „A“ včetně funkce 

uzamykání do plánu „B“. Přitom se v případě potřeby vytvářejí příslušné klíče, pokud ještě 

neexistují v cílovém plánu, a zaznamenávají se funkce uzamykání. 

 

Inteligentní kopírování 
Nejdříve otevřete plán, ze kterého se má cylindrická vložka nebo souvislý blok cylindrických 

vložek kopírovat. Označte příslušnou položku, popř. blok, stiskněte pravé tlačítko myši 

a vyberte funkci „Inteligentní kopírování“. označte první řádek bloku, podržte klávesu Shift, 

levým tlačítkem myši klepněte na poslední řádek bloku, nebo libovolný nesouvislý výběr 

cylindrických vložek (při stisknuté klávese Ctrl klikněte levým tlačítkem myši na požadované 

řádky) 

POZOR: Zde je důležité dodržení pořadí – jsou-li plány otevírány v obráceném pořadí, nelze 

vkládání provádět! 

Inteligentní vkládání 
Nyní otevřete plán, do kterého mají být vloženy kopírované položky. U libovolné položky 

stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte funkci „Inteligentní vkládání“. Kopírované položky se 

vkládají vždy na konec cílového plánu. V případě potřeby lze pak tyto položky přesunout na 

záložce PlanDesigner (přetažením nebo pomocí funkce „Vyjmout/vložit“). 

Důležité pokyny týkající se této funkce 
o Typy cylindrických vložek (kódy výrobku) ze zdrojového plánu by mohly být 

v cílovém plánu neplatné, například z důvodu rozdílných profilových systémů. 



AccessDesigner  

42 / 84 

V takovém případě může být potřebné provedení následných úprav. 

o U klíčů, které je třeba vytvářet v cílovém plánu, se přenášejí pouze funkce 

uzamykání, které náleží kopírovaným položkám cylindrických vložek. Oprávnění k 

uzamykání, která jsou přiřazena jiným cylindrickým vložkám (které nejsou 

kopírovány), se do cílového plánu NEPŘENÁŠEJÍ, a to ani tehdy, jestliže zde 

existují stávající cylindrické vložky se stejným číslem. 

o V závislosti na velikosti plánu může provádění této funkce určitou dobu trvat – je 

zapotřebí velkého množství jednotlivých interních kroků! 

o  

Hledání a nahrazování 

Hledání a nahrazování 
Pomocí funkce „Hledat a nahradit“ lze – jak je běžné i v jiných programech – hledat a měnit 

části obsahu. Funkce se vztahuje pouze na označené položky (řádky). Máte možnost 

prohledávat všechny nebo pouze určité sloupce. Dále můžete určit směr hledání 

(dopředu/zpět) a nastavit rozlišování velkých a malých písmen. 

 

Mějte na paměti, že tato funkce nahrazuje všechny nalezené prvky v definovaném rozsahu, 

což může mít u nevhodných zadání za následek získání nežádoucích výsledků. Změny však 

budou převzaty až při příštím uložení. Máte také možnost zavřít plán bez uložení změn a tím 

zachovat původní stav dat. 

 

Přesunutí položky objednávky 

Přesunutí položky objednávky 
 

Položky cylindrických vložek a nebo klíčů, které již byly přiřazeny k aktuální objednávce, lze 

ještě i dodatečně „přesunout“ do jiné objednávky. Postupujte takto: 
 

1. Nejdříve vytvořte novou objednávku. Můžete vyplnit údaje v záhlaví, nezbytně 

nutné to však není. 

2. Přejděte na záložku „Cylindrické vložky“ nebo „Klíče“ podle toho, které položky 

chcete přesunout. 

3. Jednotlivé položky nebo související bloky označte. 

4. Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte funkci „Přesunout do objednávky“: v 

kontextové nabídce se k výběru zobrazí všechny otevřené nedokončené 

objednávky (mimo aktuální objednávky). 

5. Klikněte na objednávku, ke které mají být označené položky přiřazeny. 

 

 

Úpravy klíčů 

Úpravy klíčů 
 

Úpravy klíčů se provádějí ve formě tabulky/seznamu. Základní informace o práci s takovými 

seznamy naleznete v části „Seznamy:  Zobrazení a manipulace“. 

 

Chcete-li upravit stávající datovou sadu, jednoduše klikněte na požadovanou buňku 

a proveďte editaci jejího obsahu. Nejsou-li – v závislosti na nastaveních zobrazení seznamů – 

k dispozici všechna editovatelná pole, můžete kliknutím na číslo položky (obvykle v levém 

krajním sloupci zobrazeného seznamu) zobrazit podrobnou masku. Tato není ovlivňována 

nastaveními seznamu, a jsou v ní tedy trvale dostupná všechna pole. 

 

Všechny provedené změny se zaznamenávají do deníku a v případě potřeby lze obnovit 

dřívější verzi plánu. Další informace naleznete v části „Jednotlivé verze“. 
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Ne vždy jsou povoleny úpravy všech polí seznamu. Tento stav může být způsoben 

nastavením oprávnění pro aktuálního uživatele, stejně tak jako nastavením omezení 

podmíněných procesem (např. změna již objednaných položek), případně může nastávat 

tehdy, jedná-li se o „vypočítaná“ pole, která uživatel obecně nesmí měnit. 

 

Všeobecné informace týkající se polí (v zobrazení seznamu) 

Označení funkce:  

Označení plánu, ke kterému klíč patří. (u systémů EVVA max. 20 pozic) 

 

Číslo:    
Číslo klíče (max. 10 míst). (max. 10 pozic - ne všechny znaky jsou povoleny!) 

 

Počet kusů:    

Aktuální objednané množství. (max. 99 kusů na pozici - viz také „Varianty klíčů“) 

 

Typ:     

Typ klíče (kód výrobku). ). Pro stejné číslo klíče u různých typů použijte funkci „Varianty 

klíčů“. Pokud byly v rámci převodu na nový kód produktu upraveny staré typové popisy, 

zobrazují se pro lepší pochopení původně užívaná typová označení i nadále jako 

nápověda. 

 

Objednávka:    

Označení aktuální objednávky. 

Je vlastní klíč:   

Tato možnost je označena zaškrtnutím, jedná-li se o vlastní klíč s rozšířenou funkcí. 

Množství je v tomto případě uvedeno u cylindrické vložky. 

Již objednán:   

Tato možnost je označena zaškrtnutím tehdy, jestliže byl příslušný klíč již objednán. 

Pořadové číslo:  

Vstupní pole pro zadávání požadovaných doplňujících čísel. 

Nadpis 1–3   

Nadpisy, které platí pro tuto položku. 

 

 

Další pole v podrobném náhledu 

Komentář: 

Libovolné poznámky k aktuální položce. Tyto komentáře se však nepřenášejí společně 

s objednávkou, a proto nesmějí obsahovat žádné informace, které by byly relevantní 

z hlediska objednávání! 
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Zvláštní funkce polí 

Práce se zástupnými znaky 
Zástupné znaky, které jsou představovány symbolem hvězdičky (*), jsou pomocí funkce 

„Nahrazení zástupných znaků“ nahrazovány průběžným číslováním. V jednom poli můžete 

použít také více zástupných znaků. Zástupné znaky lze použít v polích „Nadpis 1“, „Nadpis 

2“, „Nadpis 3“, „Funkce“ a „Číslo dveří“.. 

 

Práce s údaji o oblastech 
Podrobný popis přípustných údajů o oblastech, popř. postupu při rozdělování oblastí 

naleznete zde. 

Konfigurátor typů 

Pokud byl zadán, popř. vybrán platný profilový systém, je k dispozici „Konfigurátor typů“. 

Výběr, který je v tomto konfigurátoru proveden, se přenese do pole „Typ“, jakmile toto 

pole přenést do pole „Typy klíčů“, přestane být zvýrazněno (tedy jakmile je opuštěna 

příslušná buňka). 

 

 

Vložení nadpisů 

Vložení nadpisů  (Ctrl+K) 

 

Aby bylo možné vytvářet přehlednější uspořádání uzamykacích plánů, lze do těchto plánů 

vkládat nadpisy, a to ve třech úrovních. Tyto tři úrovně mají vzájemný hierarchický vztah. 

 

o Nadpis úrovně 1 

▪ Nadpis úrovně 2 

• Nadpis úrovně 3 

 

Je-li v zobrazení seznamu aktivována funkce seskupování, lze tyto úrovně sbalovat, popř. 

rozbalovat tak, aby u delších seznamů byla získána lepší přehlednost. 

Nadpis platí vždy pro všechny následující položky, dokud se opět nezmění. 

 

Příklad zobrazení cylindrické vložky: 

 

 
 

 

Pomocí tlačítka „Nový“ a výběru možnosti „Nadpis“ nebo pomocí kombinace kláves [Ctrl]+K 

se vloží nový nadpis na konec seznamu. 

Chcete-li nadpis vložit v místě odpovídajícím libovolné položce seznamu, klikněte pravým 

tlačítkem myši na požadované místo a z kontextové nabídky vyberte možnost „Vložit“ / 

„Nadpis“. 

 

U uzamykacích zařízení EVVA by délka nadpisu neměla překročit 20 znaků. 

 

Vložení nového klíče 
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Vložení nového klíče  (Ctrl+N) 
 

Pomocí tlačítka „Nový“ a výběru možnosti „Klíč“ nebo pomocí kombinace kláves [Ctrl]+N se 

vloží nová položka na konec seznamu. 

 

Chcete-li nový klíč vložit v místě odpovídajícím libovolné položce seznamu, klikněte pravým 

tlačítkem myši v požadovaném místě a z kontextové nabídky vyberte možnost „Vložit“ / 

„Klíč“. 

Mějte na paměti: toto „vkládání“ je dostupné pouze tehdy, jestliže je seznam seřazen podle 

pořadových čísel položek. V opačném případě by program nemohl určit skutečný bod vložení. 

Chcete-li odstranit stávající nastavení filtru, popř. seřazení, klikněte na ikonu v podobě 

„mazací gumy“. 

 

Funkce centrálního zámku 

Funkce centrálního zámku  (Ctrl+G) 
 

Funkce centrálního zámku není klíč, nýbrž zvláštní forma zobrazení uzamykacího plánu. 

 

Proto u funkce centrálního zámku nelze uvádět množství ani typy. Označení se standardně 

generuje z centrálních cylindrických vložek přiřazených této funkci centrálního zámku, mohou 

však být uživatelem také přepisována. 

 

Aby se lišilo znázornění „skutečných“ klíčů, jsou informace o funkcích centrálního zámku 

zobrazovány kurzívou. 

 

Při zaznamenání na záložce „Klíče“ není v souvislosti se samotnou funkcí centrálního zámku 

nutné provádět žádné další úkony. Centrální cylindrické vložky a vlastní klíče, které mají 

sloužit k uzamykání těchto centrálních cylindrických vložek, se pak určí prostřednictvím 

záložky PlanDesigner. Čísla centrálních cylindrických vložek se přenášejí do pole „Označení 

funkce“. 

 

Upozornění: Nastavení jazyka uživatele určuje, zda se u funkcí centrálního zámku bude 

používat zobrazení X/O nebo Z/I. Toto je však výlučně záležitost související se zobrazením, 

která nemá žádný vliv na data funkcí uzamykání nacházející se v pozadí. 

 

Reprodukování klíče 

Reprodukování klíče 
 

Již definovaný blok klíčů lze jedenkrát nebo vícekrát reprodukovat, tedy kopírovat a vkládat. 

Tato funkce je užitečná především tehdy, používá-li se v součinnosti se zástupnými znaky, 

jelikož v tomto případě se nejprve definuje a reprodukuje „základní struktura“, jíž se teprve 

později přiřazují pořadová čísla. 

 

Označte (souvislý) rozsah klíčů, které chcete reprodukovat (označte první řádek bloku a poté 

při stisknuté klávese Shift klikněte levým tlačítkem myši na poslední řádek bloku). ) nebo 

libovolný nesouvislý výběr klíčů (podržte klávesu Ctrl při kliknutí na požadované řádky levým 

tlačítkem myši), které chcete reprodukovat Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte funkci 

„Reprodukování klíče“. 

 

Potřebné je zadání následujících údajů: 

„Začátek u položky“: replikáty označené oblasti se vkládají za uvedenou položku. 

„Počet replikátů“: počet kopií označené oblasti, které mají být vloženy. 

 



AccessDesigner  

46 / 84 

Tyto replikáty se zpravidla vkládají na konci seznamu. 

 

Návod k použití této funkce je k dispozici v našem „podrobném příkladu“ v části Krok 5:  

Reprodukování domu. 

 

Postupné přidávání 

Postupné přidávání  (Ctrl+Add) 
 

Aktuální řádek se vloží do následující položky. Přitom se zkopíruje obsah, jakými jsou 

množství a typ, a číselné údaje v polích „Označení funkce“, popř. „Číslo“ se zvýší o hodnotu 1. 

Přitom však musí být splněn předpoklad, který udává že číslo klíče obsahuje alespoň jeden 

číselný znak (v libovolném umístění). zvýšit o 1. Předpokladem však je, aby tato pole 

obsahovala alespoň jeden číselný znak (v libovolné pozici) - jinak bude vytvořena kopie 1:1. 

Respektujte, že každé číslo klíče se může v plánu zobrazit pouze jednou, takže nesprávné 

použití této funkce by mohlo vést k chybnému zadání při ověřování plánu. 

 

Upozornění: Tlačítko „Přidat“ je klávesa „+“ na numerické klávesnici. Na klávesnici bez 

numerické klávesnice musí být pro aktivaci numerické klávesnice nejprve použita funkce 

„NumLock“, příslušná písmena poté nejsou k dispozici, dokud nebude toto nastavení 

(„NumLock“) znovu ukončeno. 

 

 

Importování seznamu klíčů 

Importování seznamu klíčů 
 

mport seznamu klíčů se provádí obdobně jako Import uzamykacího plánu ze souboru ve 

formátu Excel. .  

Hledání a nahrazování 

Hledání a nahrazování 
Pomocí funkce „Hledat a nahradit“ lze – jak je běžné i v jiných programech – hledat a měnit 

části obsahu. Funkce se vztahuje pouze na označené položky (řádky). Máte možnost 

prohledávat všechny nebo pouze určité sloupce. Dále můžete určit směr hledání 

(dopředu/zpět) a nastavit rozlišování velkých a malých písmen. 

 

Mějte na paměti, že tato funkce nahrazuje všechny nalezené prvky v definovaném rozsahu, 

což může mít u nevhodných zadání za následek získání nežádoucích výsledků. Změny však 

budou převzaty až při příštím uložení. Máte také možnost zavřít plán bez uložení změn a tím 

zachovat původní stav dat. 

 

Vytvoření klíčových variant 
 

Pokud potřebujete k jednomu číslu klíče (v jedné objednávce) zadat několik různých typů 

klíčů (kódů produktů), nebo pokud má být k jedné klíčové pozici objednáno více než 99 klíčů, 

použijte funkci „Vytvořit klíčové varianty“. Postupujte takto: 

 

o Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek s klíčem, který chcete objednat 

o V kontextové nabídce vyberte položku „Přidat variantu klíče“ 

o Vloží se další řádek, vlastní kopie označeného klíče v řádku uvedeném níže 

o Zde můžete znovu zadat velikost objednávky a typy klíčů. Ostatní pole zůstanou 
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uzamčena, protože se jedná pouze o variantu objednávky. 

o Tento postup opakujte tak často, jak je nutné, abyste zadali všechna provedení 

klíčů, která mají být objednána. 

o Potom můžete přidat další položky objednávky nebo doplnit údaje objednávky a 

dokončit objednávku. 

 

Přesunutí položky objednávky 

Přesunutí položky objednávky 
 

Položky cylindrických vložek a nebo klíčů, které již byly přiřazeny k aktuální objednávce, lze 

ještě i dodatečně „přesunout“ do jiné objednávky. Postupujte takto: 
 

1. Nejdříve vytvořte novou objednávku. Můžete vyplnit údaje v záhlaví, nezbytně 

nutné to však není. 

2. Přejděte na záložku „Cylindrické vložky“ nebo „Klíče“ podle toho, které položky 

chcete přesunout. 

3. Jednotlivé položky nebo související bloky označte. 

4. Stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte funkci „Přesunout do objednávky“: v 

kontextové nabídce se k výběru zobrazí všechny otevřené nedokončené 

objednávky (mimo aktuální objednávky). 

5. Klikněte na objednávku, ke které mají být označené položky přiřazeny. 

PlanDesigner 

PlanDesigner 
 

Nástroj PlanDesigner slouží ke grafickému zobrazování uzamykacího plánu. 

 

. Data je však možné také editovat / změnit, přičemž v seznamu cylindrických vložek, resp. 

Klíčů jsou opět k dispozici stejné podpory (ověřování zadání, automatické doplňování atd.). 

 

Pokud byly v rámci převodu na nový kód produktu upraveny staré typové popisy, zobrazují se 

pro lepší pochopení původně užívaná typová označení i nadále jako nápověda (klíče a 

cylindrické vložky). 

Pole s možností editace a uzamčení 
Ne všechny sloupce tabulky (klíče / cylindrické vložky) lze vyplňovat. Standardní rozvržení 

jsou nastavena tak, aby byly u nových plánů vždy zobrazeny editovatelné sloupce. V případě 

definování vlastních rozvržení musíte tyto sloupce vybrat sami. 

Needitovatelné sloupce jsou: 

o Celkový počet klíčů (seznam klíčů) 

o Číslo položky (klíč a cylindrická vložka) 

o Celkový počet vlastích klíčů (seznam cylindrických vložek) 

o Počet vlastních klíčů (seznam cylindrických vložek) - tento sloupec má nadpis 

„Esl*“ 

Stávající rozvržení bude při přechodu z verze 3.4 na verzi 3.5 pravděpodobně vyžadovat 

určité úpravy. 

 

V levé horní oblasti se zobrazují – v závislosti na poloze šipky kurzoru myši – rozdílné 

informace: 

– Nachází-li se šipka kurzoru myši v oblasti funkcí uzamykání, jsou zde uvedeny další 

podrobnosti týkající se aktuální položky cylindrické vložky a aktuální položky klíče. 

– Nachází-li se šipka kurzoru myši mimo oblast funkcí uzamykání, jsou zobrazeny údaje o 

systému ze záhlaví (profilový systém, majitel, logo atd.). 

 

Chcete-li některou položku (klíč / cylindrickou vložku) upravit, můžete dvojklikem na 



AccessDesigner  

48 / 84 

příslušné sloupce/řádky vyvolat podrobný náhled nebo obsah zobrazených sloupců přímo 

editovat. 

. 

 

Nastavení/odstranění funkcí uzamykání 
Postup spočívá v zásadě v tom, že se umisťuje symbol „X“, a to poklikáním v požadované 

buňce. Pokud již existuje znak funkce uzamykání, je tento odstraněn. 

Při provádění úprav jediné buňky, popř. bloku buněk uvnitř stejného řádku se (nová) funkce 

uzamykání automaticky přenáší do všech ostatních položek cylindrických vložek se stejným 

číslem. Tuto skutečnost lze dodatečně rozpoznat prostřednictvím malého pomocného okna, 

které je zobrazeno vpravo dole (uzamykání stejným klíčem). 

 

Lze také označit více buněk (tvořících blok nebo libovolně vybraných) a umístit znak funkce 

uzamykání stisknutím libovolné klávesy na klávesnici. 

Mějte na paměti: při označení vícero nesouvisle uspořádaných buněk nebo bloků nelze funkce 

uzamykání automaticky přenášet do jiných, neoznačených položek, třebaže mají stejné číslo 

(uzamykání stejným klíčem). Zobrazuje se odpovídající upozornění. 

Označení může být také rozšířeno přes bezprostředně viditelnou oblast: jakmile dosáhnete 

šipkou myši dolního nebo pravého konce matice uzamykacího plánu, řádky nebo sloupce se 

dále „posunou“ (funkce automatického posouvání). 

 

Funkce uzamykání lze nastavovat/měnit pouze u nových, ještě neobjednaných položek: 

Nový klíč – stávající cylindrická vložka: Nastavení funkce uzamykání je možné 

Nový klíč – nová cylindrická vložka: Nastavení funkce blokování je možné. 

Stávající klíč – nová cylindrická vložka: Nastavení funkce blokování je možné. 

Stávající klíč – stávající cylindrická vložka: Změny funkce blokování již nejsou možné. 

Takové změny musíte provést pomocí storna (Zrušení uzavřené objednávky(Vrátit 

dokončení objednávky zpět). 

 

Zvláštnost „funkce centrálního zámku“: 
Aplikace EVVA AccessDesigner 3.5 podporuje zobrazení X/O, které je běžné v Rakousku, 

a rovněž německé zobrazení Z/I. Jazyk uživatele určuje, které zobrazení se standardně zvolí: 

pro „Němčinu (Rakousko)“ je zvoleno zobrazení X/O, pro všechny ostatní jazyky je zvoleno 

zobrazení Z/I. 

V případě funkcí centrálního zamykání musí uživatel zvolit požadovaný symbol funkce 

zamykání - zobrazí se kontextové menu s volbami X/Z nebo O/I. 

 

Další funkce nástroje PlanDesigner 

Nový / cylindrická vložka 

Pomocí Ctrl + N na konci plánu se vloží nový řádek s cylindrickou vložkou a může být 

editován. Chcete-li vložit novou cylindrickou vložku do jiné pozice než do konec plánu, 

klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, PŘED který se má nový řádek vložit, a v  

kontextovém menu vyberte možnost „Nový“ a „Cylindrická vložka“. 

Nový / nadpis 
Pomocí Ctrl + K na konci plánu se vloží nový nadpis a může být editován. Chcete-li vložit 

nový nadpis do jiné pozice než do konec plánu, klikněte pravým tlačítkem myši na řádek, 

PŘED který se má nový nadpis vložit, a v  kontextovém menu vyberte možnost „Nový“ a 

„Nadpis“. Chcete-li změnit úroveň nadpisu na „Úroveň 2“ nebo „Úroveň 3“, otevřete 

dvojklikem na číslo pozice nového řádku podrobný náhled. 
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Vyjímání/kopírování a vkládání 
Označují se jednotlivé položky nebo souvislé bloky. Pomocí pravého tlačítka myši se 

otevírá kontextová nabídka, ve které lze vybírat funkci „Vyjmout“ nebo „Kopírovat“. Poté 

označte položku, ZA kterou mají být vyjmuté/kopírované položky vloženy, znovu stiskněte 

pravé tlačítko myši a vyberte funkci „Vložit“. Tato funkce je k dispozici jak pro cylindrické 

vložky, tak i pro klíče. 

Odstranění 
Označte položku nebo souvislý blok položek. Stiskněte pravé tlačítko myši a v zobrazené 

kontextové nabídce vyberte funkci „Odstranit“. Pokud byste odstranili některou položku 

(nebo více položek) omylem, můžete plán znovu zavřít BEZ ULOŽENÍ – v tomto případě 

se zruší všechny změny, které byly provedeny od posledního uložení. 

Vložení nadpisu 

Poté označte položku, ZA kterou má být vložen nadpis. Stiskněte pravé tlačítko myši 

a v zobrazené kontextové nabídce vyberte funkci „Vložit nadpis“. Podrobné informace 

o tomto nadpisu můžete následně upravit poklikáním na příslušné pořadové číslo položky. 

Přesunutí 

Položky cylindrických vložek, popř. bloků lze jednotlivě nebo jako související bloky 

přesouvat do jiného umístění „přetažením“. Tato funkce je však dostupná pouze tehdy, 

jsou-li cylindrické vložky, popř. klíče seřazeny podle aktuálního stavu položek. 

Seřazení/filtrování 

Prostřednictvím řádku(ů) s nadpisy lze měnit seřazení, popř. aktivovat filtry. Při aktivaci 

filtrů však může vznikat dojem neúplného nebo neodpovídajícího uzamykacího plánu, 

jelikož dochází k přechodnému skrytí důležitých informací. Podrobné informace o funkcích 

seznamů naleznete v části Seznamy: Zobrazení a manipulace. 

Upravit 

Poklikáním na pořadové číslo položky (klíče / cylindrické vložky) se otevře podrobný 

náhled obsahující vybranou datovou sadu). U dosud neobjednaných položek lze provádět 

také změny dat. 

 

 

 

Přepínání náhledů 

Přepínání náhledů 
 

Nástroj PlanDesigner má k dispozici tři náhledy: 

 

o Normální náhled: Funkce uzamykání jsou v plánu znázorňovány výlučně 

prostřednictvím „křížků“. Zobrazují se také vlastní klíče, které umožňují uzamykání 

dalších cylindrických vložek (např. centrální cylindrické vložky), a to jako 

nadřazené klíče. Tato forma zobrazování má největší požadavky na dostupné volné 

místo. 

 

Zobrazení centrálního zámku (standardní nastavení): Toto zobrazení je 

nejvhodnější pro obytné domovní objekty nebo pro objekty, ve kterých se pomocí vlastních 

klíčů uzamykají také centrální cylindrické vložky. Funkce centrálního zámku jsou zobrazovány 
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jako „sloupec s klíči“ (za účelem rozlišení se zde pro popisky používá kurzíva). Zobrazení 

funkce uzamykání se v tomto sloupci uskutečňuje prostřednictvím znaku Z, popř. X u 

centrálních cylindrických vložek a prostřednictvím znaku I, popř. O u těch položek 

cylindrických vložek, jejichž vlastní klíče mají umožňovat také uzamykání centrálních 

cylindrických vložek označených pomocí Z/X. 

 

 
 

o Toto zobrazení umožňuje vytváření užších plánů – počet sloupců s klíči je značně 

snížen. U systémů, která neobsahují žádné cylindrické vložky není rozpoznatelný 

žádný rozdíl mezi způsoby zobrazení „Normální“ a „Zobrazení centrálního zámku“. 

 

 

o Komprimovaný náhled: Aby bylo možné rozpoznávat, popř. kontrolovat 

strukturu systému, jsou v tomto zobrazení shrnuty všechny cylindrické vložky se 

stejnou funkcí (bez ohledu na jejich vlastní klíče) do jediného řádku s cylindrickými 

vložkami. Navíc se provádí seřazení podle funkce uzamykání, a to jak pro klíče, tak 

i pro cylindrické vložky. Díky tomu jsou snáze rozpoznatelné hierarchické struktury 

a (případně nežádoucí) překrývající se části oblastí. 

 

o Detailní náhled: všechny vlastní klíče, včetně těch, které nepatří do 

centrálních cylindrických vložek, se zobrazují v samostatných sloupcích jako 

nadřazené klíče. Pozor: toto zobrazení potřebuje více místa - to může vést k 

vyšším spotřebě papíru, zejména při tisku. 

 

 

Obsah těchto náhledů se vypočítává z datového souboru vždy podle aktuální doby 

platnosti, což znamená, že vytváření těchto náhledů nemá za následek změny 

zobrazovaných funkcí uzamykání. 

 

Přizpůsobení a uložení rozvržení plánu 

Přizpůsobení a uložení rozvržení plánu 
 

Funkce, které jsou zde popsány, vám umožňují provádět optimální přizpůsobování náhledu 

uzamykacího plánu příslušným požadavkům. Tato nastavení platí v první řadě pro aktuální 

plán, společně s nímž jsou také ukládána. Aby tato nastavení bylo možné použít také pro jiné 

plány, musí být uložena jako nové rozvržení (viz níže). 
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Šířky sloupců a výšky řádků 
Obdobně, jako je tomu u seznamů, lze také v náhledu vytvářeném nástrojem „PlanDesigner“ 

měnit šířku sloupců, provádět přesouvání sloupců nebo nastavovat sloupce jako viditelné či 

skryté. Klikněte pravým tlačítkem myši na řádek s nadpisy a vyberte odpovídající funkci. 

U horizontální mřížky (s oblastí klíčů ve standardním náhledu) lze provádět změnu výšky 

řádku uvnitř tabulky pouze u první položky. 

Dělič (symbol ) 
Existuje také možnost měnit velikost oblastí „Klíče“ a „Cylindrické vložky“ tak, aby bylo 

získáno více místa pro data nebo funkce uzamykání. Za tím účelem klikněte levým tlačítkem 

myši na příslušný symbol děliče a přetáhněte jej do požadované nové polohy. Přizpůsobení 

šířek sloupců se uskuteční proporcionálním způsobem. 

Funkce přiblížení (symbol ) 
V pravé dolní části náhledu naleznete ovládací posuvník pro funkci přiblížení. Pomocí této 

funkce můžete plynule měnit velikost písma (a tím i šířky sloupců atd.). 

 

Uložení rozvržení 
Chcete-li uložit aktuální rozvržení pro budoucí použití, nejdříve klikněte na symbol „+“ vedle 

výběrového seznamu. Následně zadejte (nový) název pro aktuální rozložení, které chcete 

uložit. Podle svých oprávnění přitom můžete ukládat globální rozvržení (které je k dispozici 

všem uživatelům ve vaší organizaci) nebo pouze rozvržení příslušející aktuálnímu systému. 

Pomocí funkce „Předloha“ můžete (za předpokladu, že máte k dispozici potřebné oprávnění) 

nastavit aktuální rozvržení jako standardní předlohu pro všechny nové plány. 

Použití existujícího rozvržení 

 
Chcete-li použít existující rozvržení, vyberte požadované rozvržení ze seznamu a klikněte na 

tlačítko „Použít“. Tato nastavení lze kdykoli individuálně změnit nebo nahradit vybráním 

jiného uloženého rozvržení. 

 

 

Příklad „celkového stavu“ 
Chcete-li provést výstup aktuálního uzamykacího plánu se skutečným stavem systému, 

postupujte následujícím způsobem: 

o Otevřete požadovaný plán. 

o Přejděte na záložku „PlanDesigner“. 
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o U cylindrických vložek odstraňte sloupce „Počet kusů“ (aktuální objednané 

množství cylindrických vložek) a „Počet vlastních klíčů“ (aktuální objednané 

množství vlastních klíčů). 

o Přidejte sloupce „Počet kusů celkem“ (celkové množství cylindrických vložek) 

a „Počet vlastních klíčů celkem“ (celkové množství vlastních klíčů). 

o Oba poslední kroky zopakujte také pro počet klíčů v oblasti klíčů. 

o Poté rozvržení uložte, například pod názvem „Celkový stav“ – poté je budete moci 

kdykoli použít také u nových systémů. 

 

Transponování uzamykacího plánu 

Transponování uzamykacího plánu 
 

Při standardním nastavení jsou zobrazovány cylindrické vložky svisle a nadřazené klíče 

vodorovně. Prostřednictvím kontextové nabídky (zobrazené kliknutím pravým tlačítkem myši 

v řádku s nadpisy) je k dispozici funkce „Transponování“, pomocí které lze zobrazovat klíče 

svisle a cylindrické vložky vodorovně. Toto je funkce, která ovlivňuje pouze náhled, a nikoli 

obsah uzamykacího plánu. 

 

Komentář k funkci uzamykání 

Komentář k funkci uzamykání 
 

Pro každé „políčko“ v uzamykacím plánu (tedy oblast protnutí řádku s cylindrickými vložkami 

a sloupce s klíči) lze zadávat komentář. Tyto komentáře mohou být „dočasné“ nebo „trvalé“. 

Klikněte pravým tlačítkem myši na odpovídající buňku a v kontextové nabídce vyberte funkci 

„Komentář“. 

Buňky, ke kterým je přidán komentář, jsou označeny tím, že jsou zobrazeny se šedým 

pozadím. 

 

Dočasný komentář: 
Dočasný komentář se může týkat například dosud nevyjasněných zpětných dotazů týkajících 

se funkce uzamykání a předložených objednavateli. Dokud uzamykací plán obsahuje dočasné 

komentáře, nelze objednávku uzavřít (aby se zabránilo objednání nevyjasněných funkcí 

uzamykání). 

Trvalý komentář: 
Trvalý komentář by mohl obsahovat například odpověď objednavatele na zpětný dotaz 

týkající se funkce uzamykání. Pomocí tohoto komentáře lze také dokumentovat ujednání se 

zákazníkem. Trvalé komentáře nemají vliv na uzavření objednávky. 

 

 

Křížek 

Křížek 
 

Křížek má usnadňovat orientaci, zejména u větších systémů. Standardně je aktivován a 

sleduje šipku kurzoru myši, dokud se tato nachází v oblasti funkcí uzamykání. Vlevo nahoře 

se v záhlaví programu AccessDesigner zobrazují další detaily týkající se aktuální položky klíče 

a cylindrické vložky. 

 

Prostřednictvím kontextové nabídky (zobrazené kliknutím pravým tlačítkem myši v oblasti 
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funkcí uzamykání) lze křížek deaktivovat nebo pevně umístit v aktuální poloze. 

 

U nadpisů, které jsou standardně zobrazeny šedě, je barva pozadí překryta nitkovým křížem. 

Všimněte si prosím, že pro nadpisy nejsou možné žádné blokovací funkce! 

 

Ostatní sortimentní položky 

Ostatní sortimentní položky 
 

Pod pojmem „Ostatní sortimentní položky“ je zde třeba chápat všechny produkty, které jsou 

obsaženy v portfoliu výrobce, avšak nejsou nezbytně závislé na čísle klíče a/nebo cylindrické 

vložky. 

Příklady:  

– Služby jako „Montáž“, „Uvedení do provozu“, „Zaškolení“ atd. 

– Bezpečnostně technické sortimentní položky jako „Kování“, „Zadlabávací zámky“, 

„Rozety“ atd. 

– Elektronické produkty jako „Kredity KeyCredit“, „Baterie“, „Identifikační média“ atd. 

– Reklamní sortimentní položky jako „Složky“, „Samolepicí fólie“, „Ceníky“ atd. 

 

Sortimentní položka je definována buď prostřednictvím svého kódu výrobku, nebo 

prostřednictvím svého popisu. Příslušné další pole je při zadávání zablokováno. 

Pro výběr kódu výrobku jsou k dispozici dvě možnosti: 

a) použití zkráceného označení typu, 

b) použití Konfigurátoru typů (vyvolávaného poklikáním). 

 

Jakmile je řádek vyplněn, sortimentní položka s uvedeným množstvím je přidána k aktuální 

objednávce. Poté se zobrazí další, nový řádek. 

 

Pro výběr kódu výrobku lze používat také konfigurátor. Za tím účelem je u nového řádku 

sortimentních položek nejdříve třeba provést (libovolné) zadání v poli „Kód výrobku“. Opusťte 

buňku (např. pomocí klávesy tabulátoru), abyste následně mohli poklikáním otevřít 

Konfigurátor. 

 

Uzavření objednávky 

Uzavření objednávky 
 

Podstatnou novinkou programu AccessDesigner 3.4 je možnost souběžného provádění úprav 

několika objednávek. Tato funkce se používá například při existenci rozdílných příjemců zboží 

a/nebo faktur, objednávání podle různých stavebních úseků apod. Pomocí funkce „Stanovení 

aktuální objednávky“ lze obousměrně přepínat mezi vícero objednávkami a tím tyto 

objednávky souběžně upravovat. 

 

Zcela nahoře v panelu nástrojů (na druhém místě zprava) se zobrazuje „aktuální 

objednávka“. To znamená, že všechna množství (a všechny typy) klíčů, cylindrických vložek 

a ostatních sortimentních položek jsou přiřazovány této objednávce. V aktuálních náhledech 

se zobrazují vždy pouze objednaná množství náležející aktuální objednávce. Stane-li se 

„aktuální objednávkou“ jiná objednávka, jsou objednaná množství náležející původní 

objednávce z aktuálních náhledů odebrána. 

Pokud byly v rámci převodu na nový kód produktu upraveny staré typové popisy, zobrazují se 

pro lepší pochopení původně užívaná typová označení i nadále jako nápověda (klíče a 

cylindrické vložky). 
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Funkce na záložce „Objednávky“ 

Vytvoření nové objednávky 
Pomocí kombinace kláves [Ctrl]+N, popř. prostřednictvím tlačítka „Nový“ lze vytvářet 

libovolné další objednávky („záhlaví objednávek“). To, kdy mají být vyplněny detaily 

objednávky, zůstává na rozhodnutí uživatele, avšak povinná pole musí být vyplněna 

v každém případě před uzavřením objednávky. 

Vytvoření nové objednávky 
Pomocí kombinace kláves [Ctrl]+N, popř. prostřednictvím tlačítka „Nový“ lze vytvářet 

libovolné další objednávky („záhlaví objednávek“). To, kdy mají být vyplněny detaily 

objednávky, zůstává na rozhodnutí uživatele, avšak povinná pole musí být vyplněna 

v každém případě před uzavřením objednávky. 

 

Stanovení aktuální objednávky 

Abyste mohli nastavit jinou objednávku jako „aktuální objednávku“, označte požadovanou 

objednávku v seznamu (vlevo) a stiskněte tlačítko „Stanovení aktuální objednávky“. Jako 

„Objednané položky“ se zobrazí všechny typy a množství rozdělené podle cylindrických 

vložek, klíčů a vlastních klíčů. Podrobné informace o funkcích seznamů naleznete v části 

Seznamy: Zobrazení a manipulace. 

Vytisknutí objednávky 
Prostřednictvím tlačítka se šipkou směřující vpravo můžete stanovit druh výstupu: 

– Objednací plán A3 / objednací plán A4: Výstup bude obsahovat pouze ty položky, 

které mají v aktuální objednávce uvedeno množství větší než nula. Výstup přitom 

obsahuje všechny klíče, které mají oprávnění k uzamykání cylindrických vložek 

představujících tyto položky, a to bez ohledu na jejich objednané množství.  

POZOR: u takto přidaných cylindrických vložek NEBUDE dokončena funkce 

uzamykání, protože jinak by plán objednávek velmi rychle převýšil rozsah celkového 

plánu. 

 

– Seznam detailů objednávky: Zde je obsažen výpis všech objednaných položek, které 

jsou seřazeny podle svého druhu, typu a množství. Na prvním listu se navíc zobrazují 

i další informace, které jsou z hlediska objednávky relevantní. 

– Seznam součtů obsažených v objednávce: Obdobně, jako je tomu u seznamu 

detailů, se uskutečňuje výstup dat ze záhlaví objednávky na prvním listu, avšak 

jednotlivé položky objednávky jsou ve výstupu obsaženy ve formě součtů podle typu. 

 

Je-li objednávka předávána výrobci (společnosti EVVA) jinou než elektronickou formou, je 

třeba mít na paměti následující: 

– Seznam detailů ani seznam součtů neobsahuje detaily uzamykacího plánu, tedy detaily 

funkcí uzamykání, a není tedy bez (objednaného) uzamykacího plánu dostačující pro další 

zpracování. 

– Uzamykací plány (A3/A4) opět neobsahují žádné informace týkající se samotné 

objednávky (objednací čísla, příjemce zboží/faktury atd.), a jsou tudíž bez krycího listu 

rovněž nedostačující. 

 

Přidat přílohy souborů 

Pro přenos elektronických dokumentů (evidence objednávek jako např. kopie 

bezpečnostních karet nebo potvrzení, náčrtků / výkresů, fotografií atd.) je možné ke 

každé objednávce připojit až 5 souborů (s maximální velikostí 5 MB). V záložce 

„Objednávky“ přepněte na záložku „Přílohy“ a klikněte na tlačítko „Nový“. V následujícím 

dialogovém okně můžete zadat soubor, který má být přidán, nebo z 
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Uzavření objednávky 

Uzavírat lze vždy pouze „aktuální objednávku“. Aby bylo možno uzavřít jinou otevřenou 

objednávku, je tuto nutno nejprve nastavit jako „aktuální objednávku“ (viz výše). 

Před vlastním uzavřením objednávky se provádí její kontrola, a to společně s kontrolou 

celého uzamykacího plánu (viz také Kontrola uzamykacího plánu). Pokud výsledek 

kontroly ještě obsahuje chyby, postup uzavírání objednávky se automaticky přeruší. 

Zobrazené problémy je nutno odstranit, aby následně bylo možno tuto funkci zopakovat. 

Jestliže výsledek kontroly ještě obsahuje „varování“, lze v provádění procesu (po 

potvrzení těchto varování) pokračovat, nebo lze proces přerušit za účelem odstranění 

příčin těchto upozornění. 

Při úspěšném uzavření objednávky zařízení EVVA jsou data plně automaticky předána 

nadřazené organizaci, popř. přímo společnosti EVVA. Stav objednávky si můžete prohlížet 

v seznamu objednávek. 

Dokončit objednávku pro systémy, které nespadají pod 

společnost EVVA 
Není-li zaškrtnuto políčko „Data záhlaví“ pro „Systém EVVA“, nebudou data systému nebo 

objednávky automaticky přenesena. Pokud je AccessDesigner používán k zadávání 

objednávek u jiných výrobců, musí sám uživatel zajistit, aby byla požadovaná data 

předána příjemci. Za tímto účelem lze systém / objednávku vytisknout, exportovat do 

Excelu nebo DAF (formát na výměnu dat EVVA). Další přenos pak může probíhat 

jakýmkoliv (elektronickým) způsobem, například e-mailem. 

 

Stornování objednávky 
Tento postup je podrobně popsán v odstavci „Zrušení uzavřené objednávky“.Jakmile je 

objednávka dokončena, nelze ji změnit. Data záhlaví i položky obsažené v objednávce jsou 

odpovídajícím způsobem blokovány. 

 

 

Vysvětlení k povinným polím objednávky 

Označení 

Tento údaj lze volit v zásadě libovolně, mělo by se však jednat o označení, které 

v příslušném zařízení ještě nebylo použito. Program dokáže rozlišovat i objednávky, které 

mají identická označení, náhled objednávek ke stejně označeným systémům by se však 

stal nepřehledným. 

Způsob objednání 

Prostřednictvím údaje o způsobu objednání se určuje, jak má být s daty dále nakládáno. 

Zde je výčet možných hodnot a jejich významů: 

 

Výpočet Provádí se pouze výpočet (nových nebo změněných) položek. Volitelně lze 

zadávat zpětné zasílání výpočtových/výrobních dat. Neuskutečňuje se žádná 

výroba klíčů, cylindrických vložek nebo jiných sortimentních položek. 

Dodatečné 

doplnění 

stavu 

Týká se výlučně „systém s profilem F“ a slouží k dodatečnému zadávání vlastní 

výroby v údajích o pohybech položek systému v evidenci společnosti EVVA. 

Vlastní 

výroba 

Pro partnery s vlastními profily: U tohoto způsobu objednání se 

NEUSKUTEČŇUJE předávání objednacích údajů společnosti EVVA. Všechny 

sortimentní položky pocházející z vlastní výroby lze tudíž snadno zaznamenávat 

do historie objednávek. V zařízení s vlastním profilem lze však kombinovat jak 

tovární výrobu, tak i vlastní výrobu. 
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Výroba Všechny položky objednávky jsou předmětem výroby a dodávek. 

Reklamace Sortimentní položky označené v „objednávce“ jsou odeslány zpět společnosti 

EVVA za účelem kontroly/opravy v rámci záruky. 

Opravy Sortimentní položky označené v „objednávce“ jsou odeslány zpět společnosti 

EVVA za účelem opravy. 

Technická 

poptávka/na

bídka 

Aktuální uzamykací plán je předán ke kontrole toho, zda je technicky 

realizovatelný. Je-li zařízení/rozšíření v této formě proveditelné, je tato 

skutečnost potvrzena zpětným zasláním nabídky. 

Přestavba Sortimentní položky, které jsou v rámci příslušné objednávky vráceny 

společnosti EVVA, mají být přepracovány do nové podoby (např. změny délek 

cylindrických vložek ve stavebnicovém konstrukčním systému). V případě 

potřeby se před uzavřením objednávky informujte o tom, zda je požadovaná 

přestavba technicky možná a obchodně přiměřená. 

Změna 

uzamykání 

Sortimentní položky, které jsou v rámci příslušné objednávky vráceny 

společnosti EVVA, mají být přestaveny na jiné/nové uzamykání V případě 

potřeby se před rozhodnutím informujte o tom, zda je (u nových položek) 

rozšíření technicky možné. 

  

Číslo nabídky 

Pokud se má zakázka realizovat na základě nabídky obdržené od společnosti EVVA, 

naléhavě žádáme o uvedení čísla této nabídky. Tím bude zamezeno vzniku nedorozumění 

v účetnictví. 

Typ objednávky 
U každé objednávky musí být výslovně uveden její typ. Mějte na paměti, že v závislosti na 

udaném typu objednávky bude zakázka vyřizována rozdílným způsobem. Například při 

„vlastní výrobě“ nejsou předávána ŽÁDNÁ data společnosti EVVA. Tento typ je vyhrazen 

pro partnery s vlastními profily, kteří provádějí samostatnou výrobu klíčů a cylindrických 

vložek – tím je umožněna ucelená správa zařízení s vlastním profilem v programu 

AccessDesigner 3.4. 

Příjemce zboží/faktury 

Musí být uveden alespoň jeden příjemce zboží. Označením zaškrtávacího políčka „Jako 

příjemce zboží“ lze zadané údaje převzít také pro příjemce faktury. Data je možné vybírat 

ze seznamu zákazníků s tím, že je lze následně ještě změnit. Možné je rovněž čistě ruční 

zadávání, při kterém se však již neuskutečňuje přenášení do seznamu zákazníků. 

Dodavatel 

Označení dodavatelů „Standard“ a „Expres“ představují výchozí hodnotu, která je platná 

pro příslušného příjemce zboží, popř. příslušnou cílovou zemi. Dodavatelé s označením 

„Montáž“ a „Vyzvednutí“ musí být podporováni příslušným výrobním závodem, v opačném 

případě se uskutečňuje standardní zasílání. 

Všeobecné obchodní podmínky byly odsouhlaseny 
Toto zaškrtávací políčko je třeba označit před uzavřením každé jednotlivé objednávky; 

v opačném případě nebude uzavření objednávky možné. . Zde uvedený odkaz vás zavede 

na odpovídající dokument na naší domovské stránce. 

 

Používejte pouze anonymizované nebo pseudonymizované údaje. Jestliže i přesto budete 

používat skutečná jména, budeme předpokládat, že se jedná o pseudonymizované údaje. 

 

 

Zrušení uzavřené objednávky 
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Zrušení uzavřené objednávky 
 

Z nejrůznějších důvodů může být potřebné vrácení již uzavřené objednávky zpět do 

výchozího stavu, aby v ní mohly být provedeny dodatečné změny. Jelikož je , moci provést 

změny nebo zrušit objednávku v plném rozsahu. Jelikož je obzvláště důležité, aby se datové 

soubory uživatele a datové soubory výrobce vzájemně shodovaly, byl v tomto místě zaveden 

nový proces stornování. Tento proces se však opět týká pouze těch systémů, které jsou v 

záhlaví označeny jako systémy EVVA. U systémů, která nejsou systémy EVVA, je odpovědný 

sám uživatel za zajištění konzistence dat. 

 

 

Postupujte takto: 

1. Na záložce „Objednávka“ označte tu uzavřenou objednávku, která má být znovu 

změněna. 

2. Stiskněte tlačítko „Stornovat objednávku“. 

3. V následně zobrazeném dialogovém okně uveďte přesné odůvodnění a potvrďte je 

stisknutím tlačítka „OK“. Stav objednávky se změní na „v procesu stornování“. 

4. Nyní můžete plán zavřít – proces stornování obsahuje také ručně prováděné kroky, 

a proto si jeho provádění může vyžádat určitou dobu. 

5. O výsledku zpravování požadavku na stornování je uživatel informován 

prostřednictvím funkce zasílání oznámení uživatelům.  

6. Je-li stornování možné, stav objednávky se změní na „neobjednáno“, v opačném 

případě zůstane nastaven stav „uzavřeno“. 

 

 

Příklady použití procesu stornování: 

o změna objednaných množství u klíčů, cylindrických vložek nebo jiných 

sortimentních položek, 

o změna typů (kódů výrobků) u klíčů, cylindrických vložek nebo jiných sortimentních 

položek, 

o změna příjemce zboží nebo faktury, 

o změna funkcí uzamykání, 

o změna způsobu objednání (např. z výpočtu na výrobu) 

o Změna technické kontroly proveditelnosti v objednávce 

o atd. 

 

V každém případě se provádí kontrola, zda je změna objednávky v aktuálním okamžiku 

ještě možná. Čím dále pokročilo zpracování zakázky / výroba položek, tím méně je 

pravděpodobné, že změna objednávky bude ještě možná.  

 

 

Výrobní protokoly 

Výrobní protokoly  (zobrazují se pouze oprávněným 

uživatelům) 
 

Všechny exporty dat strojů, nezávisle na cílovém formátu, typu dat (cylindrické vložky, klíče) 

a procesu (vyvolání jednotlivých položek / vyvolání objednávky), se postupně zaznamenávají 

do protokolu, který již následně nelze měnit. Tento seznam lze (stejně jako všechny ostatní 

seznamy) filtrovat, seřazovat, tisknout a exportovat. 

 

Další funkce programu 
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Další funkce programu 
 

Úkolem některých funkcí programu je nahrazovat nebo alespoň usnadňovat mnoho 

jednotlivých kroků a ručně prováděných zadání při zaznamenávání složitějších uzamykacích 

plánů. Jelikož tyto funkce za určitých okolností vytvářejí a/nebo mění data ve velkém 

rozsahu, měli byste se s nimi obeznámit prostřednictvím jednoduchých příkladů. 

 

Jestliže vámi přijatá opatření nevedla k získání požadovaného výsledku, můžete plán zavřít 

bez uložení – v tomto případě plán zůstává zachován v naposledy uložené podobě. Existují 

ovšem jednotlivé funkce, jejichž provádění má za následek změny, které je nutno ihned 

ukládat (např. import dat). V tomto případě se doporučuje vytvářet zálohu plánu PŘED 

provedením změn. Funkce obnovování verzí vám pak poskytne možnost vrátit se k dřívější 

verzi, pokud jste nedospěli k požadovanému výsledku.  

 

 

Nahrazení zástupných znaků 

Nahrazení zástupných znaků 
 

Jako zástupný znak funguje hvězdička („*“). Tento zástupný znak lze používat v následujících 

polích: 

• Cylindrická vložka: 

o Číslo dveří 

o Označení prostoru 

o Číslo cylindrické vložky 

• Klíče 

o Označení funkce 

o Číslo klíče 

 

V každém poli (buňce) lze použít libovolný počet zástupných znaků. Při provádění každého 

postupu nahrazování se vždy nahrazuje nejprve ten znak *, který se nachází nejdále vlevo. 

 

 

Příklad: 

 

 
 

Výchozí situace: Zaznamenání/reprodukování položek za použití dvou zástupných znaků 

připadajících na každou buňku. 

1. krok: Nahrazení prvního zástupného znaku zleva: Počáteční hodnota = 1, Zvyšovat od = 

10, Zvyšovat o = 1 

2. krok: Nahrazení druhého zástupného znaku zleva: Počáteční hodnota = 1, Zvyšovat od = 
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10, Zvyšovat o = 1 

 

Důležitá upozornění:  

• Funkce „Nahrazení zástupných znaků“ se vždy vztahuje na aktuálně označené položky. 

• Počáteční hodnota může obsahovat úvodní nuly, nikoli však písmena nebo jiné znaky. 

• Při použití pro zadání čísel cylindrických vložek se odpovídajícím způsobem nastaví také 

čísla vlastních klíčů. 

• Chcete-li, aby byla zadávána pouze sudá nebo pouze lichá čísla (např. domovní čísla na 

levé straně ulice), zvolte odpovídající počáteční hodnotu a v poli „Zvyšovat o“ zapište 

hodnotu 2. 

 

Importování plánu ze souboru ve formátu Excel 

Importování plánu ze souboru ve formátu Excel 
 

 

Program AccessDesigner 3.4 poskytuje možnost importování kompletních uzamykacích plánů 

ze souborů ve formátu Excel.  

 

 Import je vždy možný pouze pro nový systém. Jakmile jsou v plánu obsažena data, funkce 

importu se deaktivují, jelikož „synchronizace“ dat uzamykacího plánu je již prakticky 

nemožná. 

 

Předpoklady 
První předpoklad spočívá v tom, že uzamykací plán ve formátu Excel musí splňovat 

následující kritéria, aby mohl být úspěšně importován. V případě potřeby se provádí 

odpovídající přizpůsobení plánu obsaženého v souboru ve formátu Excel. 

o Celý uzamykací plán musí být obsažen v jediném pracovním listu. 

o Sešit ani list nesmějí být uzamknuty, popř. chráněny heslem. 

o Pro každé cílové pole v programu AccessDesigner lze zadávat pouze jeden 

zdrojový sloupec, popř. řádek souboru ve formátu Excel. Jsou-li například 

informace o typech cylindrických vložek v tabulce Excel rozděleny do více sloupců, 

je třeba nejdříve provést sloučení těchto sloupců do jediného sloupce. 

o Skryté řádky/sloupce (řádky/sloupce s výškou/šířkou = 0 nastavené jako „skryté“ 

nebo neviditelné z důvodu aktuálního nastavení filtru) jsou v každém případě 

importovány. Řádky/sloupce, které nemají být importovány, je proto nutné před 

provedením importu v plánu ve formátu Excel fyzicky odstranit. 

o Uživatelsky definovaná formátování obsahů buněk, vzorců, sloučených buněk 

apod. mohou ovlivňovat a zkreslovat dosažený výsledek. 

o Řádky/sloupce s množstevními údaji musí obsahovat číselné hodnoty nebo musí 

být prázdné. Nepřípustné jsou údaje jako „po 1 ks“. 

o Pro funkce uzamykání jsou povoleny pouze „přípustné“ znaky („X/Z/I/O“). Jiné 

znaky nebo texty jsou při importu vynechávány. 

o V případě, že plán ve formátu Excel zobrazuje jak údaje o stavu, tak i aktuální 

objednací údaje (např. „objednávají se žlutě označené položky“), je před importem 

nebo po importu nutné odstranit množství udávající stav – toto lze zpravidla 

vyřešit jednodušeji přímo v souboru Excel (pomocí funkcí filtrování 

a vícenásobného označení) než v programu AccessDesigner, a to především proto, 

že při importu dochází ke ztrátě barevného označení, jak je zřejmé z uvedeného 

příkladu. 

o Všechny cylindrické vložky a klíče musí mít číslo. Položky bez čísel jsou 

považovány za nadpisy 
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Otevření existujícího plánu ve formátu Excel 

Zcela vlevo nahoře naleznete tlačítko pro výběr souboru, 
který má být importován. Jednoduchým kliknutím se otevře 
dialogové okno, ve kterém můžete provést výběr souboru 
ve formátu Excel pro následný import. Funkce náhledu 
Náhled souboru ve formátu Excel se může (někdy i ve značném rozsahu) lišit od „normálního“ 

zobrazení v programu Excel. Například otočené texty se musí zobrazovat ve standardním 

směru. V ojedinělých případech může použití logotypů způsobovat vznik problémů 

souvisejících se zobrazením. V tomto případě doporučujeme logotypy ze souboru v Excelu 

předem odstranit. 

Obdobně, jako je tomu u programu Excel, se zobrazuje obsah buňky, která je v souhrnném 

náhledu aktuálně označena, ve vlastním poli nejhořejší oblasti okna. Symboly lupy slouží ke 

zvětšování/zmenšování zobrazení. Pomocí posuvníků (posuvných lišt) lze okno s náhledem 

přesunout nad plán. Velikost okna „Importovat plán“ lze libovolně měnit. Pokud rozlišení 

obrazovky neumožňuje zobrazení celého tohoto formuláře, zobrazují se další posuvníky. 

 

Funkce souhrnného náhledu 
Souhrnný náhled souboru ve formátu Excel se může (někdy i ve značném rozsahu) lišit od 

„normálního“ zobrazení v programu Excel. Například otočené texty se musí zobrazovat ve 

standardním směru. V ojedinělých případech může použití logotypů způsobovat vznik 

problémů souvisejících se zobrazením. V tomto případě doporučujeme provést předem 

odstranění logotypů ze souboru Excel. 

Obdobně, jako je tomu u programu Excel, se zobrazuje obsah buňky, která je v souhrnném 

náhledu aktuálně označena, ve vlastním poli nejhořejší oblasti okna. Symboly lupy slouží ke 

zvětšování/zmenšování zobrazení. Pomocí posuvníků (přetáčecích lišt) lze okno s náhledem 

přesunout nad plán. Velikost okna „Importovat plán“ lze libovolně měnit. Pokud rozlišení 

obrazovky neumožňuje zobrazení celého tohoto formuláře, zobrazují se další posuvníky. 

Deklarace přiřazení dat z programu Excel polím v programu 
AccessDesigner 
Jako další krok musí být provedeno přiřazení dat z plánu ve formátu Excel odpovídajícím 

polím v programu AccessDesigner. Pokud byl plán již naimportován do programu 

AccessDesigner dříve, převezme se naposledy provedené přiřazení. Existuje rovněž možnost 

spočívající v použití stávající předlohy pro import dat (viz níže). 

Označte v masce pole, do něhož nyní chcete přenést hodnotu z plánu ve formátu Excel (např. 

Klíče/Od). Poté klikněte v náhledu plánu ve formátu Excel na sloupec, který obsahuje první 

klíč: písmeno tohoto sloupce bude převzato do vstupního pole. Analogickým způsobem 

postupujte u všech ostatních vstupních polí. Tento postup lze provádět pomocí symbolů šipek 

ve vstupním poli nebo také přímým ručním zadáváním. 

Není-li vstupnímu poli přiřazena žádná výchozí definice, zůstane toto pole po importu prázdné 

a jeho obsah bude muset být případně doplněn ručně. 

Pro lepší kontrolu nad zadáváním se pro každé datové pole zobrazují vždy první a poslední 

záznam.  

Uložení mapování jako předlohy 
Předpokládáte-li, že budete opakovaně pracovat s plány ve formátu Excel majícími stejnou 

strukturu (např. plány ve formátu Excel poskytovanými společností EVVA), máte možnost 

uložit aktuálně nastavená přiřazení jako předlohu. V poli „Název“ zadejte co nejvýstižnější 

pojem a kliknutím na tlačítko se symbolem diskety proveďte uložení. Chcete-li smazat 

existující předlohu, vyberte ji v seznamu a poté stiskněte „mazací“ tlačítko s červeným 

symbolem „X“.  

Uložení nové předlohy musí být provedeno před importem – jakmile se plán naimportuje, 
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okno s definicemi se zavře a hodnoty již nebudou dostupné pro ukládání jako předloha. 

Kontrola plánu před importem 
Aby bylo možno spustit vlastní import, je nejprve třeba provést jeho kontrolu (stisknutím 

tlačítka „Zkontrolovat“). Výsledek této kontroly se zobrazí jako seznam. Uživatel pak 

rozhodne, zda chce plán přesto importovat nebo nikoli. 

Ignorování záznamů obsažených v seznamu výsledků kontroly může mít za následek získání 

nežádoucích výsledků importu! 

Po provedení importu jsou všechna přiřaditelná data k dispozici v příslušných polích. 

V každém případě se však důrazně doporučuje provést vizuální kontrolu! 

Použití uložené předlohy 
Jestliže jste již uložili předlohu, která odpovídá aktuálnímu plánu ve formátu Excel, můžete ji 

vybírat pod označením „Aktivní předloha“. Nastavení se ihned přebírají do příslušných polí 

zobrazených pod označením šablony. 

Pozor: Příslušný poslední řádek, popř. sloupec uzamykacího plánu musí být vždy zadán 

samostatně, jelikož tyto hodnoty nelze přebírat ze šablony! 

 

Import z jiných formátů 

Import z jiných formátů 
 

Výměnný datový formát EVVA (DAF) 
Data poskytovaná společností EVVA jsou obvykle dodávána jako soubor ve formátu DAF. 

Také převáděcí program, který je určen k přebírání stávajících zařízení z přecházející verze 

„Planer 2.48“, poskytuje pro další úpravy exportovaná data v tomto formátu. 

 

Import je vždy možný pouze pro nový systém. Jakmile jsou v plánu obsažena data, funkce 

importu se deaktivují, jelikož „synchronizace“ dat uzamykacího plánu je již prakticky 

nemožná. 

 

Jelikož tento výměnný datový formát EVVA připouští slučování vícero uzamykacích systémů 

do jediného souboru, je import k dispozici pouze jako funkce nabídky mimo systém. 

 

Formát KWD 
Program AccessDesigner 3.4 poskytuje také možnost importování uzamykacích plánů ze 

souborů ve formátu KWD (KeyMagic®). 

 

 Import je vždy možný pouze pro nový systém. Jakmile jsou v plánu obsažena data, funkce 

importu se deaktivují, jelikož „synchronizace“ dat uzamykacího plánu je již prakticky 

nemožná. 

 

Otevřete nový, prázdný plán a zvolte funkci „Importovat zařízení z KWD“. V dialogovém okně, 

které se následně zobrazí, lze zadat soubor, který má být importován. 

 

Vytisknutí uzamykacího plánu 

Vytisknutí uzamykacího plánu 
 

Při tisku uzamykacího plánu se přebírají aktuální nastavení nástroje PlanDesigner, a to 

proporcionálně podle zvoleného formátu papíru. Z tohoto důvodu je již předem zapotřebí 
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provádět výběr formátu (A3/A4). 

 

Výstup se zobrazuje v náhledu tisku. Zde lze pak ještě provádět některé změny, jakými jsou 

formát na výšku / na šířku, nastavení rastru, nastavení okrajů, barva pozadí atd. Plán lze buď 

vytisknout, nebo uložit jako soubor ve formátu PDF. Z tohoto náhledu lze provádět také 

bezprostřední odeslání prostřednictvím e-mailu – používá se standardní e-mailový klient 

uživatele. 

 

Používání/rozdělování oblastí 

Používání/rozdělování oblastí 
 

U položek (cylindrických vložek, klíčů), které jsou až na své číslo identické (stejné objednané 

množství, stejný typ, stejné označení), lze používat „zadání oblasti“ („Od–do“). Tato zadání 

oblasti slouží pouze k usnadnění zadávání dalších údajů a před uzavřením objednávky musí 

být oblasti opět rozděleny (viz níže). 

Pole, ve kterých lze zadat oblasti používat: 
o Cylindrická vložka: Číslo dveří 

o Cylindrická vložka: Označení prostoru 

o Cylindrická vložka: Číslo cylindrické vložky 

o Klíče: Označení funkce 

o Klíče: Číslo klíče 

Zadání oblasti funguje takto: 
o Oblast se zadává pomocí pomlčky, jejímž prostřednictvím jsou odděleny údaje 

„Část od“ a „Část do“. 

o Odděluje se pravý krajní číselný úsek údaje „Část od“. 

o Takto oddělený zbytek údaje „Část od“ (schéma) se musí shodovat s odpovídajícím 

úsekem údaje „Část do“ (viz níže: neplatné kombinace). 

o Zvyšováním číselného úseku údaje „Část od“ o 1 lze viz níže: neplatné kombinace) 

nebo představují výhradně číselný údaj 

o dosáhnout údaje „Část do“ (také zde: viz neplatné kombinace). 

 

Příklady platných zadání oblasti:  
o A01-A10 

o A01A-A10A 

o 2A01A-2A10A 

o B2C3D4F-B2D3D30F 

Příklady neplatných zadání oblasti a zdůvodnění: 
o A01-10  Schéma údaje „Část od“ („A“) se neshoduje se schématem údaje 

„Část do“ („B“). 

o A-F  Neexistuje číselný úsek, jehož hodnotu by bylo možno zvyšovat. 

o F1A-F1H  a) schéma údaje „Část od“ se neshoduje se schématem údaje 

„Část do“,  

   b) není možné zvyšování číselné hodnoty. 

o A10-A01  Číselný úsek údaje „Část od“ je menší než číselný úsek údaje 

„Část do“. 

o AB01-CD10 Schéma údaje „Část od“ („A“) se neshoduje se schématem údaje 

„Část do“ („B“). 
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Rozdělení oblastí 
Před uzavřením objednávky je zadané oblasti třeba opět rozdělit. V opačném případě by pro 

jednotlivé položky oblasti později nemuselo být možné zadávat dodatečné objednávky.  

Převedení uzamykacího plánu zpět do zobrazení podle oblastí již není možné: 

pravděpodobnost, že po dobu životnosti systému zůstanou oblasti zcela stejné, je velmi malá. 

Částečné převedení do zobrazení podle oblastí (T01–T03, T04, T05–T06, T07, T08–T10) 

provedené z důvodu rozdílných množství, typů nebo označení by mělo za následek získání 

velmi matoucího zobrazení uzamykacího plánu. 

Funkce „Rozdělení oblastí“ se týká vždy celého uzamykacího plánu a nelze ji používat pouze 

pro dílčí oblasti. 

Klikněte pravým tlačítkem myši v seznamu cylindrických vložek nebo klíčů a v zobrazené 

kontextové nabídce vyberte funkci „Rozdělení oblastí“. 

Ve vlastním ověřovacím seznamu bude uvedeno, o kolik položek cylindrických vložek, popř. 

klíčů by se plán zvětšil: Tím se má předejít následkům nerozpoznaných chybných zadání 

(T01–T100 namísto T01–T10)! Stisknutím tlačítka „OK“ se provede rozdělení oblastí, 

stisknutím tlačítka „Zrušit“ lze provést dodatečnou opravu nevhodně zadaných údajů. 

 

 

 

 

Exportování plánu 

Tisk / export plánu 
Aktuální uzamykací plán lze exportovat – v závislosti na požadavku – do různých datových 

formátů. Příslušné funkce naleznete v menu „Soubor“ nebo jako tlačítka na liště menu. 

 

Formát DAF (výměnný datový formát EVVA) 
DAF je formát XML s definovaným schématem. Exportují se všechna data plánu, včetně 

komentářů, časového razítka, uživatelů atd. Tato funkce například umožňuje přenést plán z 

jedné organizace do druhé (export do organizace A, import do organizace B). 

 

 

Formát SAT (EVVA Satellit Planer 2.48) 
Tento formát je k dispozici pouze partnerům s vlastními profily a slouží k převádění dat do 

programu pro výpočty uzamykacích systémů Körtner LockBase. Přenášejí se pouze data, 

která jsou potřebná pro technickou kalkulaci (čísla cylindrických vložek, čísla klíčů, funkce 

uzamykání). Zpětný import vypočítaného zařízení však z technických důvodů není možný. 

 

Formát Excel/ tisk plánu 
V dialogovém poli se zadávají následující údaje: 

 

Data: 

Objednací plán: Aktuální objednávka 
Exportují se pouze položky cylindrických vložek z aktuální objednávky – tedy 

s objednaným množstvím, které není rovno 0 – jakož i všechny klíče s oprávněním 

k uzamykání těchto cylindrických vložek, a to bez ohledu na jejich objednané množství. 

K žádným dalším položkám cylindrických vložek (aktuální stav nebo předběžné 

naplánování) se zde nepřihlíží. 
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Objednací plán: Všechny objednávky 

Exportují se položky cylindrických vložek ze všech otevřených objednávek – tedy 

s objednaným množstvím, které není rovno 0 – jakož i všechny klíče s oprávněním 

k uzamykání těchto cylindrických vložek, a to bez ohledu na jejich objednané množství. 

K žádným dalším položkám cylindrických vložek (aktuální stav nebo předběžné 

naplánování) se zde nepřihlíží. 

Celý plán: Uzavřené objednávky 

Exportují se všechny položky cylindrických vložek a klíčů. Uvedenými množstvími jsou 

dosavadní celková množství, tedy množství ze všech uzavřených objednávek. 

 

Předloha dokumentu: 

A4 
Soubor s výsledky je optimalizován pro vytisknutí uzamykacího plánu ve formátu A4 na 

výšku. 

A3 

Soubor s výsledky je optimalizován pro vytisknutí uzamykacího plánu ve formátu A3 na 

výšku. 

Minimální 

Soubor s výsledky obsahuje data uzamykacího plánu, avšak bez zvláštního formátování.  

 

Daten: 

Plán objednávky: Aktuální objednávka 

Exportují se pouze položky cylindrických vložek z aktuální objednávky – tedy 

s velikostí objednávky, které není rovno 0 – jakož i všechny klíče s oprávněním 

k uzamykání těchto cylindrických vložek, a to bez ohledu na jejich velikosti 

objednávky. K žádným dalším položkám cylindrických vložek (aktuální stav nebo 

předběžné naplánování) se zde nepřihlíží. 

Plán objednávky: Všechny otevřené objednávky 

Exportují se položky cylindrických vložek ze všech otevřených objednávek – tedy 

s velikostí objednávky, které není rovno 0 – jakož i všechny klíče s oprávněním 

k uzamykání těchto cylindrických vložek, a to bez ohledu na jejich velikost 

objednávky. K žádným dalším položkám cylindrických vložek (stav) se zde 

nepřihlíží. 

Plán objednávky: Všechny dokončené objednávky 

Exportují se položky cylindrických vložek ze všech dokončených objednávek – tedy 

s celkovým množstvím větším než 0 – jakož i všechny klíče s oprávněním 

k uzamykání těchto cylindrických vložek, a to bez ohledu na jejich velikost 

objednávky. K žádným dalším položkám cylindrických vložek  se zde nepřihlíží. 

Celkový plán: Všechny dokončené objednávky 

Exportují se všechny položky cylindrických vložek a klíčů. Uvedenými množstvími 

jsou dosavadní celková množství, tedy množství ze všech uzavřených objednávek. 

Včetně předběžného plánování 

Tímto výběrem lze určit, zda by navíc neměly být na výstupu ještě položky, které 

doposud nebyly objednány (celkové množství = 0). 
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Omezit na označenou oblast cylindrických vložek 

V aplikaci PlanDesigner můžete označit libovolnou pozici cylindrické vložky a tuto 

pouze vytisknout nebo exportovat. Kromě toho platí volby pod položkou „Šablona 

dokumentu“ a „Data“. 

 

 
 

Vyžádání dat 

Vyžádání dat 
 

Jakmile je zadáno platné číslo systému EVVA (v případě systémů s vlastním profilem navíc EP 

číslo), je možné vyvolat systémová data. K tomu musí být splněny následující předpoklady: 

 

Kritéria pro vyhledávání dat: 

o Aktuální organizace musí být oprávněna k vyhledávání dat. To například neplatí u 

DEMO verzí. 

o Aby bylo možné data získat, musí být v průběhu posledních dvou let zpracovány 

prostřednictvím organizace uživatele alespoň dvě objednávky na požadovaný 

systém. Pokud tomu tak není, budete na to upozorněni chybovým indikátorem v 

poli „Systémové číslo“ (umístěte šipku myši na indikátor - podrobnosti se zobrazí 

jako nápověda). V tomto případě, prosím, požádejte e-mailem na naši adresu o 

„zvláštní vydání“ doplněné dokladem o potvrzení nároku na tento systém.  

o U jednoho a téhož systému lze data požadovat pouze jednou za hodinu, více 

požadavků nebude zpracováno. 

o Zadané systémové číslo nesmí být sériovým číslem „registrovaného uzamykání“. 

 

S výjimkou možnosti „Manuální příprava“ jsou data systémů automaticky kompilována a jsou 

dostupná během několika minut v závislosti na velikosti systému. Tato služba je s vysokou 

jistotou dostupná v pracovních dnech mezi 05:00 a 22:00. Mimo tyto časy je v zásadě možné 

vyhledávání dat, ale okamžitá funkce však není zaručena. Všechny požadavky jsou uloženy a 

dodatečně zpracovány po zpřístupnění příslušných systémů. V případě technických problémů 

nebo zpoždění způsobených velikostí systému budete informováni uživatelským oznámením. 

 

Po dobu spuštění požadavku na data je plán uzamčen proti změnám. Můžete zavřít plán a 

také aplikaci EVVA AccessDesigner, ale požadavek bude i nadále zpracováván na pozadí. 

Jakmile budou data připravena, budete upozorněni uživatelským oznámením. 

 

Toto vyhledávání dat zpočátku představuje aktuální stav systému v době požadavku. 

Neexistuje žádná další „synchronizace“ s naší centrální databází, tj. všechny „změny“ musí 

být provedeny uživatelem. 

 

U systémů vytvořených před rokem 1988 nemůžeme zaručit úplnost dat dohledatelných 

prostřednictvím automatického systému. V případě potřeby doporučujeme použít „Manuální 

přípravu“. 

 

 

Dostupné stupně kvality 

Rozšířené kmenové údaje + dodací údaje (zdarma, automatické 

vytvoření dat) 

Také zde se předávají, opět dodatečně k „Rozšířeným kmenovým údajům“, údaje 

o dosud dodaných cylindrických vložkách (množství/typ) a klíčích (množství). Seřazení 



AccessDesigner  

66 / 84 

se provádí podle posledního sestaveného uzamykacího plánu, přičemž nové položky se 

připojují na konci plánu. Množství jednotlivých položek se zobrazují ve formě první 

uzavřené objednávky. 

Upozornění: Pozice objednávky, které přímo nesouvisejí se systémem (slepé 

cylindrické vložky, elektronické komponenty, další položky), nejsou zahrnuty do 

dodacích údajů. 

Manuální příprava (za poplatek dle aktuálního ceníku, doručení dat 

za 1-3 pracovní dny) 

V tomto případě je celý plán před dodáním kompletně přepracován. Zde získáváte 

data v nejvyšší možné kvalitě. Prostřednictvím tohoto výběru udělujete závaznou 

zakázku, na jejímž základě má být společností EVVA uskutečněno zpoplatněné plnění. 

 

 

Upozornění pro partnery s vlastními profily: 

Vyhledávání dat zahrnuje pouze data uzamykacího plánu, avšak žádné údaje o 

výpočtu. Z bezpečnostních důvodů jsou technické údaje poskytovány výhradně 

odpovědnými pracovníky našeho oddělení řízení zakázek speciálně pro příslušného 

partnera. Žádost můžete zaslat poštou na naši adresu pro objednávky. Jakmile budou 

data připravena, obdržíte uživatelské oznámení. Zde máte možnost importovat data 

přímo do systému. 

 

Data 

Při automatickém poskytování dat (standardně - zdarma) se snažíme o co nejlepší možné 

znázornění aktuálního stavu systému. K tomuto účelu jsou kmenová data (čísla 

cylindrických vložek, čísla klíčů, uzamykací funkce) doplněna dodacími údaji (množství, 

typy). Výsledek je nakonec doplněn (dříve zaznamenanými) daty plánu. Vzhledem k 

tomu, že neexistuje jednoznačné kritérium pro cylindrické vložky, může zde být kvalita při 

přiřazení snížena. Čím starší je systém nebo čím více objednávek bylo pro tento systém 

provedeno, o to horší může být výsledek oproti očekávání - nedostatečně mohla být 

zaznamenána zejména blokování, změny a také odúčtování. Pokud je výsledek z vašeho 

pohledu nedostatečný, můžete znovu nastavit požadavek na data plánu s úrovní kvality 

„Manuální příprava“. Upozorňujeme však, že je tato služba zpoplatněna podle aktuálního 

ceníku. 

 

 

 

Kopírování plánu 

Kopírování plánu 
 

Existující uzamykací plán lze kopírovat včetně jeho veškerého obsahu. Pro tento účel jsou 

k dispozici následující režimy: 

 

Bez objednaných položek 
Stejně jako výše, ale navíc jsou však předchozí „celková množství“ převzata jako nové 

velikosti objednávky. Aktuální velikosti objednávek však v plánu NEBUDOU přenesena. V 

takovém případě si lze pomoci uzavřením otevřené (otevřených) objednávky (objednávek) 

jako typ objednávky „Vlastní vyhotovení“. Po zkopírování plánu mohou být tyto objednávky 

opět „zrušeny“ a poté dále zpracovány. 

Příklad použití: 

o Kopírování vlastních definovaných předloh 
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S objednanými položkami 
Jako výše, navíc se však přebírají dosavadní „celková množství“ jako nová objednaná 

množství. 

Příklad použití: 

o Výměna celého systému po ztrátě klíče. 

 

Ne všechna data se však kopírují: například se nepřenáší číslo systému ani číslo vlastního 

profilu, jakož i výrobní data. 

 

 

Plan Scripting (menu „Zpracovat“ v plánu) 
 

Pomocí této funkce lze zadávat, odstraňovat nebo zobrazovat funkce uzamykání. Poskytuje 

alternativu k dvojkliku v aplikaci PlanDesigner, což je užitečné zejména tam, kde je 

požadavek na uzamčení dostupný pouze jako „prozaický text“. 

Seznam výsledků, například při dotazu na funkci uzamykání, lze vytisknout nebo exportovat 

do různých výstupních formátů. Chcete-li to provést, klepněte pravým tlačítkem myši do 

oblasti seznamu a vyberte požadovanou funkci z kontextového menu. 

Podporovaný vstup: 
Do pole „Klíč“ zadejte jedno číslo klíče (nebo více čísel klíčů oddělených čárkou). Můžete také 

použít údaje „od-do“. Všechna čísla obsažená v této oblasti však musí být zahrnuta také do 

plánu. 

V poli „Příkaz“ vyberte požadovanou akci. 

V poli „Cylindrická vložka“ zadejte jedno číslo cylindrické vložky (nebo více čísel cylindrických 

vložek oddělených čárkou), na které se má vybraný příkaz použít. Můžete také použít údaje 

„od-do“. Všechna čísla obsažená v této oblasti však musí být zahrnuta také do plánu. 

 

Tlačítko „Náhled“ vám poskytne podrobný seznam všech změn, které by mohly vyplynout z 

příkazu, avšak aniž by tyto změny byly provedeny. Stisknutím „Použít! se příkaz prakticky 

provede a změny se zanesou do plánu. 

 

 

Komplexní zadání: 
Syntax skriptovacího jazyka vypadá takto: 

 

      [SlNr](,[SlNr], ...) OPERACE [ZylNr](,[ZylNr], ...) 

 

Vlevo od OPERACE jsou vždy čísla klíčů (je možné zadat více položek oddělených čárkami. 

Můžete také použít údaje „od-do“. Všechna čísla obsažená v této oblasti však musí být 

zahrnuta také do plánu). 

Vpravo od OPERACE jsou vždy čísla cylindrických vložek (je možné zadat více položek 

oddělených čárkami). Můžete také použít údaje „od-do“. Všechna čísla obsažená v této oblasti 

však musí být zahrnuta také do plánu). 

 

Skriptovací jazyk obsahuje následující příkazy: 

 

    Operace „S“: Klíče uzamykají cylindrické vložky (= přidat zámky) 

          [SlNr](,[SlNr], ...) S [ZylNr](,[ZylNr], ...) 

 

    Operace „N“: Klíče cylindrické vložky neuzamykají (= zámky se odstraní) 

          [SlNr](,[SlNr], ...) N [ZylNr](,[ZylNr], ...) 

 

    Operace „L“: Smazat cylindrickou vložku 
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          L [ZylNr](,[ZylNr], ...) 

 

    Operace „F“: Vypsat uzamykací kombinace 

        Pro cylindrické vložky 

              F [ZylNr](,[ZylNr], ...) 

        Pro klíče 

              [SlNr](,[SlNr], ...) F 

 

    Operace „Z“: Vlastní klíče uzamknou určené cylindrické vložky jako funkce centrálního 

zámku 

          [SlNr](,[SlNr], ...) Z [ZylNr](,[ZylNr], ...) 

 

Poslední provedené příkazy jsou dostupné ve výběrovém seznamu a lze se v nich také 

pohybovat pomocí kurzorových kláves.  

 

 

Konfigurátor typů 

Konfigurátor typů 
 

Konfigurátor typů slouží k určení správného kódu produktu pro cylindrické vložky, klíče nebo 

položky. Dostupnost této funkce závisí jednak od spojení s konfiguračním serverem. Není-li 

spojení navázáno, zobrazí se to ve stavovém řádku hlavního okna vlevo dole. Na druhé 

straně musí být v záhlaví plánu vybrán profilový systém EVVA. Pro ostatní výrobce není 

funkce konfigurátoru k dispozici. 

 

V systému nelze měnit systém profilů. Nejdříve je tedy předem vybrán sortiment 

„mechaniky“ a profilový systém zadaný v hlavičce. Profilový systém nelze měnit. Nyní si 

vyberte buď jiný sortiment (např. elektroniku) nebo produkt. Poté získáte prezentaci možných 

vlastností produktu a jejich seznamů hodnot.  

 

Povinné informace jsou barevně vyznačeny, ostatní možnosti jsou nepovinné. Seznamy 

hodnot vlastností v podstatě vždy obsahují všechny hodnoty, avšak ne všechny kombinace 

a/nebo výběry jsou možné. Za tímto účelem se po každém výběru provede kontrola 

výsledného kódu výrobku. Pokud nebyly poskytnuty všechny povinné informace nebo 

konfigurovaný produkt není k dispozici („uzamčený“), zobrazí se toto: Symbol „červeného X“ 

signalizuje neúplný / neplatný / uzamčený kód produktu, „zelené zaškrtnutí“ platný kód 

produktu. Pokud přesunete ukazatel myši na tento symbol, obdržíte podrobné informace v 

nápovědě. 

 

Jakmile dokončíte konfiguraci požadovaného produktu a kontrola neodhalí žádné problémy, 

můžete kód produktu přenést do aplikace kliknutím na tlačítko „OK“. 

 

Tato funkce je k dispozici také pro „Automatické doplňování produktů“ a „Typové zkratky“. 

 

 

Nový kód produktu 
S verzí 3.5 představil EVVA AccessDesigner nový kód produktu. Liší se jak v elektronice, tak v 

mechanice předchozího stylopisu.  

Abychom usnadnili přechod a ušetřili potřebu zlepšit stávající stylopis, „přeložili“ jsme 

všechny uložené položky. Předchozí typová označení se zobrazují jako nápověda na 

odpovídajících místech. 

 

 

Kontrola uzamykacího plánu 
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Kontrola uzamykacího plánu 
 

Stisknutím tlačítka  se spouští kontrolní funkce (nazývaná také „Ověření“). Před uzavřením 

objednávky se v každém případě provádí kontrola plánu. Pokud jsou stále obsaženy chyby, 

nelze objednávku uzavřít.  

 

Aktuální plán se kontroluje podle níže uvedených hledisek. Některé kontroly se přitom 

provádějí pouze u systémů EVVA. 

 

o Kódy výrobku (pouze u systémů EVVA): 

Zapsané kódy výrobků (klíčů, cylindrických vložek, ostatních sortimentních 

položek) se kontrolují se zaměřením na úplnost, správnost a přípustnost 

v aktuálním profilovém systému. Zadání nepřípustných typů má za následek vznik 

chyb (nelze provést uzavření objednávky), zadání nerozpoznatelných kódů výrobků 

má za následek zobrazení varování. V tomto případě je třeba zopakovat kontrolu 

správnosti způsobu zápisu, jelikož zadání neúplných nebo neznámých kódů 

výrobků může mít za následek vznik zpětných dotazů a tím i zpoždění dodávky. 

o Zadaný profilový systém musí být platný. 

 

o Číslování (částečně pouze u systémů EVVA): 

 – Objednaná cylindrická vložka / objednaný klíč musí mít číslo. 

 – Klíče / cylindrické vložky se stejným číslem musí mít také stejné funkce. 

 – Číslo nesmí mít více než 10 míst (výjimkou je vlastní profil: zde se jedná  

   o méně míst, podle délky čísla vlastního profilu!). 

 – Přípustné jsou pouze znaky A–N, P, R–Z, 0–9 – znaky Q a O se automaticky  

        převádějí na číslici 0. 

▪ Informace o oblasti musí představovat platnou oblast 

▪ Oblasti musí být vymazány (před dokončením objednávky)  

▪ Zástupné znaky musí být nahrazeny (před dokončením objednávky) 

▪ Počet existujících (již objednaných) skupinových klíčů nesmí být použit jako 

počet cylindrických vložek 

 

 

 

o Funkce uzamykání (částečně pouze u systémů EVVA): 

 – Objednanou cylindrickou vložku musí být možné uzamykat alespoň jedním 

rovněž   

      objednaným nebo již dodaným klíčem. 

 – Objednaný klíč musí uzamykat alespoň jednu rovněž objednanou nebo již 

dodanou  

        cylindrickou vložku. 

 – Správnost zobrazení centrálního zámku (zejména u importovaných plánů). 

 – Musí existovat alespoň jeden stávající nebo současně objednaný klíč ke každé  

        cylindrické vložce obsažené v aktuální objednávce. 

▪ Systémy EVVA: U stávajících systémů se kontroluje případné zablokování 

funkce uzamykání objednaných cylindrických vložek. Pokud k takovým 

zablokováním dojde v důsledku zadané sekvence uzamykání, jsou tato 

blokování identifikována jako chyba. 

▪ Pokud je cylindrická vložka uzamčena pouze svým vlastním klíčem, vydá se 

výstraha. 

▪ Komentáře k funkci uzamykání: pokud existují „dočasné“ komentáře, 

nemůže být objednávka dokončena. 
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o Objednací údaje (částečně pouze u systémů EVVA): 
 – Musí být vybrán způsob objednání. 

 – Musí být uvedeni příjemci zboží a faktory. 

 – Musí být uveden souhlas se všeobecnými obchodními 
podmínkami (označené zaškrtávací políčko „Všeobecné 

obchodní podmínky odsouhlaseny“). 

 – Požadovaný termín dodání nesmí spadat do 
minulosti. 

 – Mělo by být uvedeno číslo nabídky. 

Položky objednávky 

▪ Je-li specifikována velikost objednávky (u cylindrických vložek), musí být 

také specifikován typ cylindrické vložky (kód výrobku). 

▪ Velikosti objednávek nesmí překročit 99 kusů na pozici. Pokud má být 

objednáno více než 99 kusů, musí být rozděleny do několika pozic klíčů a 

cylindrických vložek. 

o  

o  

o Ostatní (pouze u systémů EVVA): 

 – Systém EVVA: Označení prostorů a funkcí by neměla být delší než 20  

      míst. 

– Systém EVVA: Čísla dveří by neměla být delší než 10 míst. 

 

 

Výsledek ověření / kontroly plánu se na obrazovce zobrazuje ve formě seznamu. Dodatečně 

se u dotčených položek nastavují indikátory chyb. Poklikáním na položku seznamu se 

zvýrazňuje dotčená položka v seznamu klíčů / cylindrických vložek. U kategorií, které 

obsahují pouze varování, se zobrazí pouze nadpis a počet obsažených položek. Jakmile 

kategorie obsahuje chyby (které brání dokončení objednávky), zobrazí se tato kategorie v 

podrobném náhledu. 

 

 

Blokování plánu 

Blokování plánu   

 

Prostřednictvím této ikony lze plán zablokovat tak, aby k němu měl přístup výlučně aktuální 

uživatel. Ostatní uživatelé smějí tento plán používat pouze ke čtení, tj. mohou si prohlížet 

obsah plánu, avšak nemohou jej měnit – dokud uživatel, který blokování nastavil, nebo 

správce systému organizace toto blokování opět nezruší. 

 

Důležité: Zrušení blokování správcem systému organizace může mít za následek ztrátu dat. 

Je-li plán otevřen pro současné zpracování ve dvou různých relacích, postupy ukládání se 

vzájemně přepisují – následkem může být vznik nekonzistentních dat! 

 

 

 

Objednávky 

Objednávky 
 

Zde se zobrazuje seznam všech objednávek. Třídění/filtrování se může naprosto lišit od 

přehledu systému, například tak, že se zde zobrazují pouze otevřené objednávky nebo 
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objednávky seřazené podle data vytvoření. 

 

Poklikáním na položku seznamu se načte příslušný systém a otevře záložka „Objednávky“. 

 

V pozdější verzi bude v tomto seznamu dostupný také stav dodání objednaného systému 

(pouze u objednávek postupovaných společnosti EVVA). 

 

Zákazníci 

Zákazníci 
 

Oddíl „Zákazníci“ (vlastně „Správa dat zákazníků“) poskytuje možnost ukládat záznamy 

zákazníků tak, aby je bylo později možno použít v libovolném místě. 

 

„Zákazníka“ lze v programu AccessDesigner používat pro následující údaje: 

 

o Majitel projektu 

o Majitel systému 

o Příjemce zboží 

o Příjemce faktury 

 

Záznamy jsou k dispozici všem uživatelům v rámci aktuální organizace. 

 

Firmy 

Firmy 
 

Záznam firmy lze používat jako „majitele“ (systému/projektu) a jako příjemce zboží nebo 

faktury. 

Pro účely zadání adresy se otevírá další formulář, který umožňuje provádění 

standardizovaného záznamu. 

 

„Číslo zákazníka“ je obsaženo také v souboru s objednacími údaji, zatímco „ERP-ID“ je pouze 

interní odkaz, který není exportován. 

 

V dolní oblasti okna lze prohlížet a upravovat přiřazené kontaktní údaje a projekty. V části 

„Průběh změn“ se zaznamenává do protokolu, který uživatel ke kterému časovému okamžiku 

provedl změny příslušné datové sady. 

 

Firmy lze také importovat z tabulky ve formátu Excel. Další související podrobnosti naleznete 

v části Importování kmenových údajů. 

Upozornění: Navázání spojení mezi „kontaktem“ a „zákazníkem“ je možné pouze po uložení 

záznamu. 

 

 

Kontakty 

Kontakty 
 

Kontakt slouží k definování osoby v rámci firmy. Kontakt může být současně přiřazen vždy 

pouze jedné firmě – nové přiřazení má automaticky za následek zrušení dosavadního 

přiřazení. 

 

Kontakty lze také importovat z tabulky ve formátu Excel. Další související podrobnosti 
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naleznete v části Importování kmenových údajů. 

 

Upozornění: Navázání spojení mezi „kontaktem“ a „zákazníkem“ je možné pouze po uložení 

záznamu. 

 

Správa 

Správa 
 

V oblasti „Správa“ jsou obsaženy funkce sloužící ke konfigurování aplikace. Tato nastavení 

mohou být platná – v závislosti na oprávnění přihlášeného uživatele – pouze pro aktuálního 

uživatele nebo pro všechny uživatele v rámci aktuální organizace. 

 

Obnovení 
„Správce systému organizace“, popř. každý uživatel s oprávněním „Může provádět obnovení“ 

může obnovovat smazané datové sady. Za tím účelem je třeba vybrat požadovanou kategorii 

dat a kliknout na tlačítko „Obnovit“ v panelu nabídek. V seznamu smazaných objektů je pak 

možné vybrat požadované záznamy a tím je obnovit. 

 

 

Zasílání oznámení uživatelům 

Zasílání oznámení uživatelům 
 

Prostřednictvím zasílaných oznámení jsou uživatelé informováni o situacích uvedených 

v následujícím výčtu. Vytváření vlastních oznámení zasílaných uživatelům není možné. 

Standardně je seznam filtrován tak, aby oznámení označená jako vyřízená byla skryta. 

Ikona („zvonek“) ve stavovém řádku vpravo dole zobrazuje počet nevyřízených oznámení. U 

nových příchozích oznámení se zobrazí volitelné vyskakovací okno podobné jako v aplikaci 

Outlook (toto nastavení lze také vypnout - zrušte zaškrtnutí políčka „Zobrazit okno 

oznámení“). Jedno nebo více oznámení lze označit jako „vyřízené“ nebo nastavit připomenutí 

na později.  

 

Kritické problémy 
Jestliže například nebylo možné provést převedení dat při uzavření objednávky, bude na 

to uživatel zde upozorněn. 

Varování 

Chybné situace, které sice nastaly, avšak nemají kritické následky, se zobrazují jako 

varování. Může se jednat například o situaci, kdy se nepodařilo odeslat e-mail 

s oznámením. 

Informace 
Jsou-li nalezeny nové soubory, které lze stáhnout, obdrží zde uživatel odpovídající 

upozornění. 

Zprávy od správce systému  
Správce systému v této rubrice informuje například o plánovaných pracích údržby nebo 

blížících se aktualizacích programu. 

V závislosti na typu uživatelského oznámení jsou možné další akce, jako je otevření plánu 

nebo stažení / import poskytnutých souborů. 
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Organizace 

Organizace 
 

Zde jsou uloženy detaily týkající se aktuální organizace. Změny může provádět pouze 

(oprávněný) správce systému organizace.  

Pole jako „Země“, „Typ“ nebo nastavení omezení předváděcí verze (pokud jsou nastavena) 

však může měnit pouze správce ustanovený společností EVVA. 

 

Správce systému organizace může navíc také měnit, deaktivovat, popř. odstraňovat stávající 

uživatele v rámci aktuální organizace nebo vytvářet nové uživatele. 

Pro první zakázku u nových plánů je možné nastavit výchozí hodnotu pro příjemce zboží a 

faktury. Od druhé objednávky v rámci jednoho plánu jsou hodnoty pro příjemce zboží a 

faktury převzaty z předchozí objednávky. 

 

Pro žádost o potvrzení objednávky lze také definovat výchozí hodnotu pro všechny (nové) 

objednávky. 

 

Správce systému organizace může navíc také měnit, deaktivovat, popř. odstraňovat stávající 

uživatele v rámci aktuální organizace nebo vytvářet nové uživatele. 

 

Úkoly správce systému v organizaci 

Úkoly správce systému v organizaci 
Hlavním úkolem správce systému organizace je vytváření a spravování uživatelských profilů. 

Profil správce systému by se neměl používat k jiným než správním účelům – je určen pouze 

pro provádění úkolů administrativního rázu. 

 

Vytváření uživatelských profilů 
Uživatelský profil sestává ze jména uživatele, hesla, seznamu rolí (viz níže) a několika dalších 

nastavení.  

Mějte na paměti, že uživatelské jméno musí být vždy jednoznačné, a to v rámci všech 

zúčastněných organizací. Proto doporučujeme používání e-mailové adresy uživatele, jelikož 

tato je rovněž vždy jednoznačná. 

Heslo by mělo rovněž odpovídat určitým směrnicím (viz Moje detaily). Jako správce systému 

můžete přidělovat hesla (vlastní zadání nebo automaticky generované heslo), avšak uživatel 

má možnost přidělené heslo změnit.  

 

Přidělování oprávnění 
Správce systému organizace může vytvářet nové uživatele a přiřazovat jim role. S každou rolí 

jsou spojena určitá oprávnění, která budou uživateli později náležet při práci s programem. 

Doporučuje se vytvářet uživatelské profily vztažené k určitým osobám. Toto jednak umožňuje 

velmi přesné vzájemné sladění oprávnění a jednak usnadňuje zpětné sledování. 

Mějte na paměti: Na jeden počítač a jednoho uživatele může připadat vždy pouze jedna 

aktivní instance programu AccessDesigner, což znamená že jeden uživatel může mít 

v jednom počítači spuštěn program Planer vždy pouze jedenkrát. 
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Dostupné role 

READER 
Oprávnění pouze ke čtení: neexistuje možnost provádět změny dat. S výjimkou výrobních 

dat (pouze u partnerů s vlastními profily) se zobrazuje veškerý obsah. 

EDITOR 

Smí vytvářet projekty, systémy, zákazníky, kontakty a objednávky. Smí rovněž upravovat 

automaticky vyplněné seznamy (cylindrických vložek, klíčů, sortimentních položek, 

výrobců). 

PRODUCTION 

Prohlížení, tisk a export výrobních dat. Jelikož tato role „nedědí“ žádná další oprávnění, 

sama o sobě není použitelná – musí se vždy přidělovat v kombinaci s jinými rolemi. 

ADVANCED_EDITOR 

Tato role přebírá oprávnění příslušející roli EDITOR a navíc má povoleno provádění 

importu, exportu a tisku dat. 

ORDERER 

Tato role přebírá oprávnění příslušející roli ADVANCED_EDITOR, a tudíž také oprávnění 

příslušející roli EDITOR. Uživatelé, jimž je tato role přiřazena, mohou navíc uzavírat 

objednávky a odesílat požadavky na stornování objednávek. 

ADMIN 

Nejvyšší stupeň oprávnění v rámci organizace: přebírá oprávnění příslušející všem výše 

popsaným rolím a navíc může vytvářet, upravovat (např. přiřazováním rolí) a odstraňovat 

uživatele. Správce systému organizace může dále měnit hesla uživatelů ve své organizaci, 

a to i tehdy, jestliže bylo zapomenuto „staré“ heslo. 

 

Obnovování hesel 
Správce je oprávněn měnit hesla uživatelů ve své organizaci i bez znalosti příslušného 

starého hesla. Přitom může zadávat heslo vygenerované systémem nebo libovolné jiné heslo. 

. Uživatele bez hesla systém automaticky deaktivuje. 

 

 

Odblokování plánů 
Jestliže některý uživatel provedl zablokování plánu tak, aby jej mohl upravovat pouze on 

samotný, může správce toto blokování opět zrušit. Musí však být zajištěno, aby plán při 

zrušení blokování nebyl otevřen jiným uživatelem, jelikož v opačném případě může při 

následném ukládání dojít ke ztrátám / nekonzistencím dat. 

 

Instalace softwaru na dalších pracovištích 
Prostřednictvím instalačního odkazu, který byl poskytnut administrátorovi organizace, lze 

aplikaci instalovat na libovolný počet dalších pracovišť.. 

 

 

Logotypy 
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Logotypy 
 

Může být definováno libovolně mnoho logotypů (k použití ve vytisknutém uzamykacím plánu). 

Každému systému tedy lze přiřadit libovolný (uložený) logotyp. Pozdější změny jsou 

v každém případě možné. 

 

Chcete-li vytvořit a uložit nový logotyp, klikněte na tlačítko „Nový“. Přidělte tomuto logotypu 

název. Název by měl být „výmluvný“. Sice nemusí být jednoznačný, avšak dva rozdílné 

logotypy se stejným názvem by byly přinejmenším matoucí. Poklikáním v obrazovém poli se 

otevře dialogové okno, ve kterém lze vybrat libovolný obrazový soubor. Obraz se naimportuje 

do databáze, což znamená, že pozdější existence zdrojového souboru již není nezbytně 

nutná. 

 

Rovněž lze provádět přepsání stávajícího logotypu vybráním jiného obrazového souboru 

(poklikáním v obrazovém poli). Nové vyobrazení tím však bude použito u všech plánů, do 

kterých byl původní logotyp začleněn!  

 

Je-li některý logotyp smazán, nebude již k dispozici v systémech, které obsahují odkazy na 

tento logotyp. 

 

Vytvoření a úpravy logotypů jsou protokolovány v historii změn. 

 

Zkrácená označení typů 

Zkrácená označení typů 
 

Zkrácená označení typů“ je po zadání (při pouštění pole „Typ“) nahrazováno zde uloženou 

hodnotou.  

Důležité: U zkrácených označení typů se rozlišuje mezi typy sortimentních položek, 

cylindrických vložek a klíčů. Zkrácenému označení tedy může být u cylindrických vložek 

přiřazen jiný význam než u klíčů. 

 

Tuto funkci lze používat k urychlení zadávání zejména u dlouhých nebo složitých kódů 

výrobků. Přitom se vždy uskutečňuje nahrazení zadaného zkráceného označení definovaným 

„dlouhým textem“, což znamená, že zkrácenému označení lze znovu přiřazovat vždy jinou 

hodnotu. 

 

Poklikáním v poli „Úplné označení“ se otevírá Konfigurátor typů – tím lze zajistit správný 

způsob zápisu kódu výrobku. 

 

Zkrácená označení typů lze také importovat z tabulky ve formátu Excel. Další související 

podrobnosti naleznete v části Importování kmenových údajů. 

 

 

 

Automatické dokončování vyplňování sortimentních položek 

Automatické dokončování vyplňování sortimentních 

položek 
 

Pro popis „Ostatních sortimentních položek“ lze používat předdefinované texty.  

Pozor: Při objednávání ostatních sortimentních položek se přednostně používá kód výrobku, 

a nikoli popis! 
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Automatické dokončování vyplňování sortimentních položek můžete také importovat z tabulky 

ve formátu Excel. Další související podrobnosti naleznete v části Importování kmenových 

údajů. 

 

 

Automatické dokončování vyplňování typů cylindrických vložek 

Automatické dokončování vyplňování typů 

cylindrických vložek 
 

Stále se opakující označení prostorů zde lze definovat jako seznam. Během zadávání označení 

prostoru se zobrazují – v závislosti na dosud zadaných znacích – návrhy z tohoto seznamu, 

které lze jednoduše vybírat a přenášet. Odpadá opakované zapisování těchto označení. 

 

Automatické dokončování vyplňování cylindrických vložek můžete také importovat z tabulky 

ve formátu Excel. Další související podrobnosti naleznete v části Importování kmenových 

údajů. 

 

 

Automatické dokončování vyplňování typů klíčů 

Automatické dokončování vyplňování typů klíčů 
 

Stále se opakující označení funkcí klíčů zde lze definovat jako seznam. Během zadávání 

označení funkce se zobrazují – v závislosti na dosud zadaných znacích – návrhy z tohoto 

seznamu, které lze jednoduše vybírat a přenášet. Odpadá opakované zapisování těchto 

označení. 

 

Automatické dokončování vyplňování typů klíčů můžete také importovat z tabulky ve formátu 

Excel. Další související podrobnosti naleznete v části Importování kmenových údajů 

Automatické dokončování vyplňování názvů výrobců 

Automatické dokončování vyplňování názvů výrobců 
 

Zde lze libovolně doplňovat seznam výrobců. V záhlaví systému pak lze v poli „Výrobce“ 

pohodlně vybírat záznamy ze seznamu. 

 

Program AccessDesigner 3.4 v zásadě umožňuje také zaznamenávání uzamykacích systémů 

jiných výrobců. Za tím účelem odstraňte v záhlaví s daty systému zaškrtnutí u pole „Systém 

EVVA“ a zapište jiného výrobce. Mějte však na paměti: 

 

o Pro jiné výrobce není k dispozici konfigurátor kódů výrobků. 

o U klíčů, cylindrických vložek a/nebo ostatních sortimentních položek se neprovádí 

kontrola správnosti / možnosti dodání uvedeného kódu výrobku. 

o U čísel klíčů a cylindrických vložek se neprovádí kontrola se zaměřením na délku 

ani na použití přípustných znaků. 

o U označení prostoru, čísla dveří a funkce klíče se neprovádí kontrola délky pole. 

o Při uzavírání objednávky se neprovádí automatické předání dat alternativnímu 

výrobci. 

 

 

Záznamy výrobců lze také importovat z tabulky ve formátu Excel. Další související 

podrobnosti naleznete v části Importování kmenových údajů. 
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Moje detaily 

Moje detaily 
 

Zde může uživatel provádět následující nastavení: 

 

o změnit své heslo nebo použít vygenerované heslo, 

o změnit svoji e-mailovou adresu, 

o změnit svůj upřednostňovaný jazyk – tento může být také zcela odlišný od jazyka 

používaného organizací! 

 

Změny všech ostatních nastavení může provádět pouze (oprávněný) správce systému 

organizace. 

 

V souvislosti s heslem mějte bezpodmínečně na paměti: 
Aplikace je obecně dostupná pouze při aktivním připojení k internetu. Aplikace 

AccessDesigner je vám tudíž k dispozici bez ohledu na to, kde se nacházíte. V této souvislosti 

je však mimořádně důležité zvolit takové uživatelské jméno a především heslo, které nebude 

možné „omylem“ uhodnout a následně použít. Je to stejné, jako u vašeho (soukromého) účtu 

používaného pro přístup ke službám typu webmail nebo u vašeho uživatelského profilu na 

objednacích portálech – pouze s tím rozdílem, že zde byste (případně) mohli nastavovat 

přístup i k datům svých vlastních zákazníků. 

 

Zde je několik rad, jak zvolit „bezpečné“ heslo: 

o Heslo by pokud možno nemělo být odvoditelné od uživatelského jména (např. 

A.Mueller ==> AMueller1). 

o Používejte směs písmen, číslic, interpunkčních znamének, popř. zvláštních znaků 

(tečky, čárky, vykřičníky, paragrafy, symboly dolaru, pomlčky, hvězdičky atd.). 

o Heslo by mělo mít délku odpovídající alespoň šesti místům – čím je delší, tím je 

bezpečnější. 

o V určitých časových intervalech (např. dvakrát ročně) byste heslo měli měnit. Při 

těchto změnách jsou však kombinace, jako například změna z „AMueller1“ na 

„AMueller2“, jen velmi málo užitečné. 

 

 

 

Šablony 

Šablony 
 

U systémů, jejichž základní struktury jsou obecně velmi podobné, lze vytvořit individuální 

šablony.  

Šablona v podstatě odpovídá normálnímu plánu s mírně redukovaným obsahem dat. 

 

Zaškrtnutím „Zobrazit v rychlé volbě“ určujete, zda smí být šablona použita nebo ne 

(například pokud šablona ještě není dokončena). Případně můžete přenést neotevřenou 

šablonu do nového plánu pomocí funkce „Kopírovat plán“ (menu „Soubor“). 

 

Pokud jsou při vytváření nového systému k dispozici aktivní šablony, jsou tyto nabízeny k 

výběru. Pokud je šablona vybrána, vytvoří se nový plán z kopie této šablony. Další úprava 

plánu vytvořeného ze šablony však nezmění samotnou šablonu! 
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Šablony platí pro všechny uživatele v rámci aktuální organizace. Šablony lze kdykoliv změnit, 

což však nemá vliv na plány doposud vytvořené touto šablonou. 

 

V partnerském portálu EVVA jsou k dispozici ke stažení další šablony. 

 

 

 

Správa výrobních dat 

Správa výrobních dat 
 

Jelikož tyto funkce mají význam výhradně pro naše partnery s vlastními profily, shrnuli jsme 

příslušné popisy v samostatné kapitole. 

Všechny dostupné funkce, které souvisejí s úpravami a správou výrobních dat, jsou závislé na 

uživatelské roli „PRODUCTION“. Uživatelé bez tohoto oprávnění si data ani funkce nemohou 

zobrazovat. 

 

 

Vyžádání výrobních dat 

Vyžádání výrobních dat 
 

Obvykle jsou výrobní, popř. výpočetní data vyžadována v rámci objednávky. Za tím účelem 

označte zaškrtávací políčko „Požadováno zpětné zasílání výpočetních dat“. Pozor: při výběru 

možnosti „Požadováno zpětné zasílání dat strojů“ vám nebudou zasílána data, která jsou 

importovatelná do programu AccessDesigner, nýbrž výrobní soubory pro jednotlivé uvedené 

stroje! 

 

Pokud byste potřebovali technická data ke stávajícímu systému, například po importu z 

jiného zdroje dat, vyžádejte si prostřednictvím e-mailu jejich zaslání na svoji platnou e-

mailovou adresu. 

 

Z bezpečnostních důvodů neexistuje možnost automatického vyhledávání výrobních dat. 

Abychom chránili naše vlastní profilové partnery, musí být tato data výslovně poskytnuta 

naším oddělením objednávek. Uživatelské oznámení vás bude informovat, jakmile budou data 

k dispozici. 

 

 

Importování výrobních dat 

Importování výrobních dat 
 

Technická data systému jsou společností EVVA poskytována prostřednictvím adresáře položek 

určených ke stahování, který náleží příslušné organizaci. Uživatelé jsou o tom informováni 

prostřednictvím zasílaných oznámení. Soubor lze stáhnout přímo prostřednictvím odkazu 

uvedeného v oznámení zaslaném uživateli a uložit v libovolném umístění (místního systému). 

 

Nyní otevřete systém, pro který chcete provést import dat. V nabídce „Soubor“ se nachází 

funkce „Importovat výrobní data“. V dialogovém okně, které se následně zobrazí, vyberte 

požadovaný soubor. Výsledek importu se zobrazí ve formě výčtu importovaných dat klíčů 

a cylindrických vložek. 

 

Informace: technická data předávaná společností EVVA zahrnují vždy celý systém. 

 



 AccessDesigner 

79 / 84 

Možné chybové hlášení „Stažený soubor neobsahuje žádná výrobní data 

příslušná pro všechny klíče / cylindrické vložky systému“: 
 

Příčina: Plán obsahuje čísla cylindrických vložek a / nebo klíčů, které společnost EVVA 

nespočítala. V důsledku toho nemůže společnost EVVA k těmto položkám poskytovat ani 

žádná výrobní data. 

 

Opatření:  

a) Pokud je odpověď na tuto zprávu „Ignorovat a pokračovat“, pak jsou importovány 

ty technické údaje, ke kterým byly v plánu čísla cylindrických vložek nebo klíčů. Pro 

ostatní pozice plánu však po importu nebudou k dispozici žádná výrobní data. 

b) Pokud je odpověď na tuto zprávu „Zavřít“, bude celý import výrobních dat 

přerušen, data nebudou importována. 

 

Možné chybové hlášení „Číslo systému / vlastního profilu importovaného 

souboru musí odpovídat aktuálnímu plánu.“: 

 

Příčina: Hodnoty pro „Číslo systému“ a / nebo „EP číslo“ zadané v záložce „Data záhlaví“ 

se liší od údajů importovaného souboru aktuálně vybraného pro import. 

 

Opatření:  

a) Zkontrolujte správnost hodnot zadaných v záhlaví, v případě potřeby je opravte, 

změnu (změny) uložte a import zopakujte. 

b) Zkontrolujte, zda byl pro import vybrán správný soubor. V případě potřeby vyberte 

jiný soubor importu a proces importu opakujte. 

 

 

Nastavení údajů v záhlaví (technických údajů) 

Nastavení údajů v záhlaví (technických údajů) 
 

Na záložce „Údaje v záhlaví“ je nyní pro oprávněné uživatele zobrazen oddíl „Výrobní data“.  

 

Nastavení, která jsou zde přípustná, ovlivňují číslování klíčů (pouze při použití formátu 

KeyCenter). Je možné vybírat druh polotovarů, které jsou předem opatřeny popisy z 

výrobního závodu, jakož i zadávat údaje potřebné pro výstup čísla systému, popř. pro 

dvouřádkové číslování. 

 

Číslo karty SILCA je vždy závislé na profilovém systému, a proto je nelze měnit. 

 

„Pořadí dat“ udává, zda se má výstup dat obsažený v seznamech a v souborech strojů 

uskutečňovat v pořadí jejich výskytu v uzamykacím plánu nebo ve vzestupném 

alfanumerickém pořadí podle čísel klíčů, popř. cylindrických vložek. 

 

Tisk výrobních seznamů 

Tisk výrobních seznamů 
 

Ke každé uzavřené objednávce lze vytisknout následující seznamy: 

 

o Výrobní data cylindrických vložek:  Tiskne se seznam s technickou 

skladbou cylindrických vložek (vyplněný seznam).  

o Výrobní data klíčů: Tiskne se seznam s vyfrézovanými tvary klíčů (seznam 
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frézování).  

o Seznam materiálů cylindrických vložek:  Vytváří se seznam součtů podle typů 

cylindrických vložek.  

o Seznam materiálů klíčů:  Vytváří se seznam součtů podle typů klíčů. 

 

V těchto seznamech jsou obsaženy všechny položky cylindrických vložek, resp. klíčů z 

aktuální objednávky. Pořadí je závislé na nastavení v technických údajích v záhlaví. 

Tyto seznamy lze kdykoli vytisknout, a to i s vícenásobným počtem kopií. 

 

Vytváření souborů s údaji o strojích 

Vytváření souborů s údaji o strojích 
 

Údaje o strojích lze vytvářet dvěma způsoby: 

 

1. Vztažené k objednávce: Výstup do souboru zahrnuje všechna data klíčů a, je-li 

to podporováno cílovým systémem, data cylindrických vložek z aktuální 

objednávky. Pořadí odpovídá nastavení v technických údajích v záhlaví. 

2. Vztažené k položkám: Stejnou funkci naleznete na záložce Klíče. Zde se ovšem 

do souboru přenášejí pouze označené položky, a to vždy s množstvím „1“. 

 

 

V obou případech nejdříve zvolte požadovaný formát (KeyCenter, SILCA) a následně 

zobrazeném dialogovém okně určete název souboru s údaji o strojích a cestu k tomuto 

souboru. 

  

Prohlášení o licenci 

Prohlášení o licenci 
 

Společnost EVVA prohlašuje, že vlastní práva potřebná k používání a předávání obsažených 

komponent: 

 

 
 

Systémové požadavky 

Systémové požadavky 
 

Tato aplikace je vyvinuta a svojí koncepcí určena k použití v součinnosti s operačním 

systémem Windows 7 a vyšším. Pro její používání je nezbytně potřebný operační systém 

Windows, zatímco s jinými operačními systémy není používání této aplikace možné. 

Mějte na paměti: mnohé operační systémy poskytují „virtuální počítače“ s operačním 

systémem Windows, které je zde rovněž možno použít. 
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Požadavky týkající se klientského systému: 

o Základní požadavky pro systém Windows 7 

o Dostupnost aktivního připojení k internetu 

o Dostupnost volného místa na místním pevném disku o velikosti asi 120 MB 

 

Pro instalaci/provoz softwaru jsou dostačující běžná uživatelská oprávnění. 

 

 

Zjišťování a instalace aktualizací 

Zjišťování a instalace aktualizací 
 

Pro tuto aplikaci používáme instalaci „jedním kliknutím“. Tuto instalaci může provádět každý 

uživatele, tedy i uživatel bez oprávnění správce, jelikož není nutné instalovat žádné 

systémové komponenty. Instalace samotné aplikace se uskutečňuje v adresáři umístěném 

uvnitř adresáře aktuálního uživatele (např. C:\User\my.demouser\AppData\Roaming\...).  

 

Při spuštění aplikace se kontroluje, zda na serveru není nabízena novější verze. Pokud tomu 

tak je, je uživatel o této skutečnosti informován a může stisknutím tlačítka tuto novou verzi 

stáhnout a nainstalovat. V závislosti na kapacitě internetového připojení si tento postup může 

vyžádat i několik minut. Je-li instalace aktualizace uživatelem odmítnuta, nelze již aplikaci 

spustit. 

 

Instalace novější verze nezpůsobuje žádné změny stávajících dat. 

Jakmile se uživatel poprvé přihlásí k nové verzi programu, bude o tom informován 

dialogovým oknem. Uživatel má navíc možnost informovat se na nové funkce nebo jiné 

změny v nové verzi. Dialog lze také přeskočit a znovu zobrazit při dalším přihlášení. 

 

Možné formy nových verzí programu: 

Major release 

Například přechod z verze 3.4 na verzi 3.5 se nazývá „Major release“. To má za následek 

funkční rozšíření aplikace, tzn. přidání nových funkcí. Stávající funkce jsou obvykle 

zachovány, ale mohly být změněny. 

 

Včas před vydáním nového Major release budou všichni uživatelé informováni a 

upozorněni na novinky. 

 

Minor release 

Menší změna v rozsahu uživatelů se nazývá Minor release. Tím se změní dílčí číslo verze 

(3.40 → 3.41). Pokud není zadáno žádné dílčí číslo, znamená to vždy 0 (3.4 je vlastně 

3.40). 

U Minor release jsou uživatelé upozorněni před nasazením. 

 

HotFix release 

HotFix releases jsou určeny pro krátkodobé opravy programových chyb. Zde se v rozsahu 

výkonu softwaru nic nemění, pouze byly opraveny („debugovány“) zjištěné chyby 

(„bugs“). U čísla verze aplikace se změní pouze tzv. build number. 

 

 



AccessDesigner  

82 / 84 

 

Řešení problémů 

Řešení problémů 
 

V této kapitole jsme shrnuli problémy vyplývající z předchozích dotazů zákazníků a popsali 

jsme řešení. 

Nebude-li tento návod dostačující k vyřešení vašich problému, obraťte se na na oddělení 

technické podpory. 

 

Analyzovat problém nám pomáhají následující informace: 

o Protokolový soubor: V menu „Nápověda“ najdete položku „Otevřít protokolový 

soubor protokolu“. Přidejte tento soubor do vašeho e-mailu nebo zkopírujte obsah 

(kopírovat a vložit) do vašeho e-mailu. 

o Screenshot: Velmi užitečný je také snímek celé obrazovky aplikace (aktuální 

funkce a chybové hlášení). 

o Importní soubor: Pokud má být tento problém spojený s importovaným souborem, 

zašlete nám, prosím, tento importní soubor. 

 

V závislosti na chybové situaci může být pro naši podporu nutné mít přístup k vašemu 

systému pomocí nástrojů vzdálené údržby (TeamViewer, VNC atd.). Samozřejmě se to stane 

pouze po konzultaci s vámi! Pokud politika vaší společnosti takový přístup neumožňuje, dejte 

nám, prosím, vědět předem. 

 

Anwendung allgemein 

Aplikace všeobecně 

Aplikaci nelze spustit 
Problém: Při pokusu o spuštění aplikace se zobrazuje chybové hlášení „Nelze navázat spojení 

se serverem – program bude ukončen. Spusťte aplikaci znovu.“ 

Řešení: Zkontrolujte připojení k síti (připojení k internetu). Pokuste se například otevřít 

webové stránky v libovolném prohlížeči – jestliže tento postup nefunguje, nemáte k dispozici 

připojení k internetu. 

Kliknutím na „Další informace“ budete přesměrováni na webovou stránku obsahující například 

informace o aktuálních maintenance windows. 

 

Problémy související se zobrazením / chybová hlášení při 
zobrazování seznamů 
Problém: Ojediněle způsobují nastavení náhledu (např. nastavení filtru) vznik problémů při 

zobrazování, popř. vznik chybových hlášení („Instance objektu není zjištěna“).  

Řešení: 

o Pomocí tlačítka „Obnovit nastavení zobrazení“ nastavte výchozí nastavení 

zobrazení 

o Pokud toto tlačítko není dostupné v aktuálním zobrazení, nebo pokud jeho aplikace 

problém nevyřešila, obraťte se, prosím, na náš technický servis. 

 

Hlášení „Vyskytla se chyba, další informace obsahuje 
soubor protokolu“ 
Toto hlášení se často zobrazuje v souvislosti s nevhodnými nebo nekonzistentními daty, která 

se mohou vyskytovat například v důsledku importu. V tomto případě se, prosím, obraťte na 
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naši technickou podporu e-mailem a připojte aktuální protokol 

(C:\Users\<Benutzername>\AppData\Roaming\EVVA AccessDesigner\Logging nebo menu 

„Nápověda“ / „Otevřít protokolový soubor“). Stručný popis průběhu, popř. zaslání 

naimportovaného souboru nám usnadní provedení analýzy chyb... 

Nová instalace aplikace 
Pokud bude nutná nová instalace aplikace, je třeba všechny existující instance aplikace EVVA 

AccessDesigner 3.5 odinstalovat pomocí „Ovládání systému“ / „Program a funkce“.  

Přihlášení (už) není možné 
Problém: V některých případech se po aktualizaci programu nebo systému Windows již není 

možné přihlásit k aplikaci AccessDesigner. K problému dochází pouze na počítači, zde však u 

všech uživatelů, kteří se snaží přihlásit. 

Řešení: Odinstalujte aplikaci AccessDesigner přes „Ovládání systému“ („Programy a funkce“). 

Poté aplikaci znovu nainstalujte. Důležité: pouze předchozí odinstalace skutečně odstraní 

poškozené soubory na pozadí. Pouhá „Nová instalace“ by nepřepsala poškozené soubory, a 

tím by problém neopravila! 

 

 

 

 

Data plánu 

Data plánu 

Funkce „Vyžádat data“ není aktivní 
Problém: Volba „Vyžádat data“ je zobrazena šedě a nelze ji vybrat. 

Příčina: došlo k jedné z následujících situací: 

1. v záhlaví plánu nebylo zadáno žádné platné číslo systému EVVA 

2. aktuální plán již obsahuje klíčové pozice a / nebo pozice s cylindrickými vložkami, 

takže není prázdný 

3. organizace aktuálně přihlášeného uživatele není oprávněna načíst data systému 

4. aktuálně přihlášený uživatel nemá oprávnění k načítání dat systému 

Řešení (podle výše uvedeného seznamu): 

1. platné číslo systému EVVA, je-li to nutné, zadejte dílčí číslo vlastního profilu a 

opakujte požadavek 

2. vytvořte nový, prázdný plán, zadejte systémové číslo a opakujte požadavek 

3. Vyžádejte si od příslušného technického oddělení oprávnění pro organizaci 

4. Požádejte administrátora organizace o rozšíření oprávnění pro uživatele 

Vyhledávání dat plánu - chybějící označení a / nebo typy: 
Problém: V uzamykacím plánu vytvořeném z automatického vyhledávání dat plánu chybí 

označení prostoru a / nebo funkce nebo typy cylindrických vložek. 

Příčina: Čím starší je systém, tím je méně aktuální nebo neúplná naše databáze. V systémech 

s vlastním profilem, zejména u čistých výpočtů, jsme si vždy vzali jen minimální nezbytné 

údaje, abychom nebránili (poloautomatickému) přepočtu systémů. 

Řešení: starší systémy mají možnost získávat data na úrovni „Manuální příprava“. Zde jsou 

data systému v našem systému aktualizována a dokončena před dodáním dat. Pro systémy s 

vlastním profilem doporučujeme importovat z aplikace Planner 2.48 nebo Excel. 

Následné změny již objednaných pozic: 
Problém: mají být provedeny změny na pozici, která již byla součástí předchozí objednávky. 

Řešení: U cylindrických vložek lze měnit číslo dveří, označení místnosti a typy cylindrických 

vložek, u klíčů označení funkce i u již objednaných položek. Pokud jsou požadovány změny 
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jiného obsahu (vlastní klíč, funkce uzamykání, číslování atd.), obraťte se, prosím, na 

technickou podporu s podrobným popisem požadovaných změn. 

 

 

 

 

Slovníček pojmů 

Slovníček pojmů 
 

Vysvětlení odborných pojmů, popis datových prvků atd. 

 

Pojem/prvek Popis 

Oblast, zadání oblasti Zadávání rozsahu od-do u čísel klíčů / 

cylindrických vložek, čísel dveří a označení 

prostorů nebo funkcí. Např. „Byt 1–Byt 10“. 

Zadávání oblastí podléhá určitým podmínkám, 

další detaily naleznete v části „Používání 

oblastí“. 

Projekt Sběrný kontejner pro vícero uzamykacích 

systémů. Systém může být současně přiřazen 

vždy pouze jednomu projektu. 

Funkce centrálního zámku Funkce umožňující úsporné zobrazování 

vlastních klíčů (např. klíčů od bytů), které 

uzamykají jednu nebo více centrálních vložek 

(např. domovní vchod) 

 


