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Deník 
Jako náhrada provozní knihy na objektu slouží modul Deník. 

1 NASTAVENÍ DENÍKU PŘED POUŽITÍM 
Pro použití Deníku je třeba nejprve nastavit typy událostí. Typy událostí mohou být zcela libovolné a lze je tak 
přizpůsobit konkrétnímu objektu. 

1.1 Typy událostí 
V sekci Nastavení lokality přejděte na záložku Deník 
 

 
 
Zde pomocí tlačítka  přidejte vlastní typy událostí, které na Vašem objektu mohou nastat, např. takto: 
 

 
 
Stiskněte tlačítko Uložit a můžete začít se systémem pracovat 

1.2 Nastavení uživatelů pro práci s Deníkem 
Pro práci s Deníkem je třeba uživatelům nastavit speciální oprávnění 
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V sekci Uživatelé lze editací v záložce Přístupová práva přenastavit práva dané osoby. 
 
Typická oprávnění uživatele jsou následující: 

 
 
Ostatní oprávnění by měl mít pouze správce aplikace 

2 NOVÁ UDÁLOST 
Na stránce  Deník pomocí tlačítka  vytvořte novou událost. 
 

 

  

Vyberte typ události 

Popište událost 

Zaškrtněte, pokud se jedná o incident 

Zde lze připojit formuláře 
vyplněné na mobilním 
terminálu za posledních 
24 hodin. 

Možnost propojení s předchozím 
záznamem o události 

Potvrdit vytvoření 
události 
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3 EDITACE UDÁLOSTI 
Pokud má událost více kroků/záznamů, neupravuje se původní záznam, ale vytvoří se nový a propojí se 
s předchozím záznamem o události. Původní záznamy nelze upravovat. 
 

 

4 DOKONČENÍ UDÁLOSTI 

 
 

Typ události 

Popis události 

Propojení s předchozí zprávou o 
události 

Propojení s formulářem 
vytvořeným z mobilního 
terminálu 

Pro dokončení stiskněte 
modré tlačítko události, 
kterou chcete uzavřít 
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5 FILTRY UDÁLOSTÍ 

 

Stiskněte tlačítko 
Dokončit 

Popište, jak se 
událost ukončila 

Stiskněte tlačítko 
Dokončit 

Pokud se jednalo o planý 
poplach nebo událost 
nepotvrdila, stiskněte 
tlačítko Škrtnout 

Události se dají filtrovat a můžete mít 
např. zobrazené jen ty aktuální 
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Filtrování 
podle typu 

Filtrování 
podle stavu 

Filtrování podle 
uživatele, který 
s událostí pracoval 

Omezení na 
události 
v termínu od-do 


