
Jen na úvod, EOS mám ráda a pracoviště a kontakty považuji za drobnůstku. Takže, pokud je tohle 

napsáno kriticky, tak ne proto, že bych si myslela, že má EOS nějaké chyby (kromě šedivých písmen 

v základním zobrazení), ale protože to moc s EOSem neumím a ještě k tomu jsem neměla pořádnou 
dovolenou  

 

Základní uživatelské rozhraní: 

Proč tam jsou světlešedivá písmenka na šedivém případně bílém podkladu?  (nejlépe schovávací 

světle šedé tlačítko na šedém podkladu)  Možná je to hezké, možná i moderní, ale určitě ne praktické 
a „uživatelsky přívětivé“. 

 Neřešit, do budoucna? 

Proč tam není tlačítko na přepnutí do rozšířeného klienta v  hlavičce, tak jak to u rozšířeného na 
přepínání do základního.  

 Jedná se o jiného klienta, nebudeme řešit (chceme řešit komplexně celý klient EOSu) 

Nebo proč nemůžu spravovat registraci agend v rozšířeném, abych se nemusela přepínat a na tu 
nepěknou věc koukat? 

 Pracné, nebudeme řešit 

Proč nejdou vypnout „změna hesla“ a „zástupy“ – nepoužíváme to a je to pro uživatele matoucí. 

 Dodělat na to konfiguraci (musí mít default zapnuto) 

Možná to neumím, ale… Když si v základním zobrazení otevřu organizační strukturu, nevidím, kdo 
na funkčním místě sedí 

 Do detailu OJ a OR přidat seznam osob 

 

Kontakty: 

U kontaktů mohu zvolit, že je buď veřejný nebo neveřejný. Pokud ho označím jako neveřejný, pak ho 

v základním zobrazení nevidí nikdo (ani vlastník čísla). K čemu to tak asi je?  Možná varianta veřejné 
(tedy i publikovatelné na web), interní a neveřejné by byla hezčí.  

 Probrat s Vlastou účel úpravy pro KÚZK – měnilo se pravděpodobně do 4-16 

 Asi neřešit?  

 

 

 

 

 

 

 



Pracoviště v základním: 

No možná by někdo v tomhle „bordelu“ chtěl něco hledat, já a věřím, že ani jeden z vás NE. 

 Přidat vyhledávání ala agendy 

 

  



Rozšířený klient: 

Správa umístění: 

Neumím to nějak inteligentně seřadit. Buď můžu seřadit podle budovy, patra nebo místností, ale 

ne podle budovy i místnosti. No a pak aby se vtom někdo vyznal. 

 Ideální by bylo předělat na strom 

 Zitě by stačilo řazení podle více sloupců  

 

 

Spravovat budovu: 

První, co mi uživatel udělá, až ho tam pustím, je že smaže budovu, to se prostě nabízí.  Není totiž vidět 
ovládací prvek pro editaci budovy: 

 Nám ovládací prvek nechybí, je to prohlížečem (filtr reklamy?) 

 Dodat zdrojový kód od Zity 



 

  



Nemohu editovat záznam místnosti? Jen ho smazat? 

Pokud má někdo takovou místnost jako pracoviště, tak to přiřazení smažu (no ale kdo všechno tam 

měl pracoviště, abych až založím opravenou místnost je tam mohla zase všechny posadit?). Co to 
udělá s ENO, až to napojíme? 

 Zřejmě vyplývá z toho, že Zita nevidí tužtičku? 

 

Pracoviště a kontakty na FM: 

Není vidět ovládací prvek pro editaci pracoviště, až když na něj přejedu myší: 

 Zase tužtička 

 

 

  



Filtrování a řazení místností v přiřazení pracoviště: 

Buď můžu seřadit podle budovy, patra nebo místností, ale ne podle budovy i místnosti. No a pak 

aby se vtom někdo vyznal 

 Viz výše 

.

 



 


