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TaskPool 2.3 
 

1. Změna stavu DF v závislosti na změně stavu WF 
 

Pro každé dynamické pole typu Select box je možné pomocí trojice hodnot 

definovat podmínku, při jejímž splnění dojde ke změně stavu DF. Tato trojice 

hodnot se skládá z: 

 Cílový stav WF 

 Počáteční stav DF 

 Cílový stav DF 

Podmínky budou definovány pomocí výběru možných hodnot ze tří select boxů. 

Podmínky neberou v úvahu role uživatelů v poolu a aktuální workflow nastavené 

v poolu. 

Pokud uživatel nemá právo měnit DF a provede změnu WF, automatická změna WF 

se neprojeví. O změných WF a DF jsou uživatelé standardně upozorňovány 

notifikacemi a tyto změny jsou zaznamenávány v historii Tasku. 

2. Změna stavu WF v závislosti na stavu DF 
 

Pro každé dynamické pole typu Select box je možné pomocí dvojice hodnot 

definovat podmínku, při jejímž splnění dojde ke změně stavu WF. Tato trojice 

hodnot se skládá z: 

 Cílový stav DF 

 Cílový stav WF 

Podmínky budou definovány pomocí výběru možných hodnot ze tří select boxů. 

Podmínky neberou v úvahu role uživatelů v poolu a aktuální workflow nastavené 

v poolu. 

Pokud uživatel nemá právo měnit DF a provede změnu WF, automatická změna WF 

se neprojeví. O změnách WF a DF jsou uživatelé standardně upozorňovány 

notifikacemi a tyto změny jsou zaznamenávány v historii Tasku. 

3. Omezení možností přechodů mezi stavy DF v závislosti na stavu DF 
 

V konfiguraci dynamického pole typu Select box je pomocí matice možno definovat 

povolené přechody mezi jednotlivými stavy DF. 

 

4. Komunikace s uživateli přes email 
 

Toto řešení je použitelné pro Helpdeskové  uživatele TaskPoolu. Navrhované řešení 

je dále použitelné jak pro zadávaní nových tasků, tak pro přidávaní komentářů a 

příloh ke stávajícím taskům. Řešení neumožňuje jakýmkoliv způsobem měnit stavy 

a jiné vlastnosti tasku. 

 

Pro každý HD pool je definována pop3 emailová schránka, která pokud je aktivní, je 

uvedena v reply-to každé TaskPoolem zaslané notifikace. V hlavičce každé 
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notifikace bude příznak, pomocí něhož TaskPool rozpozná, k jakému tasku 

notifikace patří. 

 

Dále bude v textu každé notifikace vygenerovaný kód, který oddělí obsah načítaný 

do TaskPoolu (odpověď uživatele), od zbytku notifikace zasílané TaskPoolem. 

5. Rozšíření možností skrytých komentářů 
 

Vizualice rozšíření, nastavuje se v nastavení poolu: 

 

 SM RE MZ ZA 

Obyčejné ChckBx povoleno, 

Radio Implicitni 

ChckBx 

povoleno, Radio 

Implicitni 

ChckBx 

povoleno, Radio 

Implicitni 

ChckBx 

povoleno, Radio 

Implicitni 

Skryté ChckBx povoleno, 

Radio Implicitni 

ChckBx 

povoleno, Radio 

Implicitni 

ChckBx 

povoleno, Radio 

Implicitni 

ChckBx 

povoleno, Radio 

Implicitni 

 

V případě, že bude nastavena možnost zadávat pouze skryté komentáře, uživatel 

v této roli nebude mít možnost měnit stavy a vlastnosti tasku, kromě 

dynamických polí. 

6. Možnost zakázat deaktivace tasku Manažerem zadavatelů a 
Zadavatelem 

7. Možnost anonymního zadaní, autentizace oproti LDAP a 
autentizace oproti DB současně v jednom poolu. 

V administrátorském rozhraní je nejprve možno vybrat jakým způsobem je možno HD 

uživatele autentizovat. Z uživatelského pohledu pak pod přihlašovací dialog pro 

zadání jména  a hesla přibude ještě select box pro vybrání jedné z možnosti (MySQL, 

LDAP, Anonymní). V případě neanonymního přístupu budou do formuláře 

předvyplněny údaje z DB nebo LDAP, v případě anonymního přístupu zůstává 

formulář zcela prázdný.  

8. Zadávání tasků za HD uživatele autentizované oproti databázi 
nebo LDAP 

Při zadávání tasku za HD uživatele je po stisku tlačítka zobrazen select box se 

jménem uživatele. Po výběru uživatele dojde k nahraní údajů (jméno, příjmení, 

email, telefon,firma) do formuláře. Po založení se task chová jako by byl založen HD 

uživatelem, HD uživatel má tedy mimo jiné možnost zobrazení tasku v přehledu jím 

zadaných tasků. 

9. POP3 DB mapovaní 
Obdobně jako v případě možnosti mapovat emailové adresy na kontakty, bude možné 

mapovat emailové adresy na záznamy v databázi. Dojdete tedy k rozšíření 

mapovacích pravidel o možnost určení, zda se daný email má mapovat na LDAP nebo 

DB. 
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10. POP3 TaskPool mapování a zadávání TP tasků v pomocí emailu 
Podobně jako v modulu helpdesku bude i nyní možnost zadávat emaily do 

TaskPoolu pomocí emailu. Přijatý email se dle uživatelsky definovatelných pravidel přiřadí 

dle odesílatele ke konkrétnímu uživateli TaskPoolu. Nové vytvořený task pak bude 

vypadat, jako  by byl vytvořen standardní cestou. 

11. Změna architektury databáze 
Komponentní databázový model bude nahrazen standardním relačním model. Toto 

přinese zvýšení performance Taskpoolu, potencionální možnost přístupu přímo do DB 

třetí stranou a vetší stabilitu systému. 

 

Změna používaného kódovaní z CP1250 na UTF8. Tato změna přinese stoprocentní 

kompatibilitu TaskPoolu s jakýmkoliv světovým jazykem. 

 

12. Možnost zakázat určitým rolím zadávat automatické tasky 
Pro každý pool se zadává, které role mají možnost zadávání autotasků. Tlačítko autotask 

je stale viditelné, ale v nabídce poolů, do kterého se mají automaticky vygenerované 

tasky vložit, budou jen pooly, do kterých smí uživatel tasky vkládat. 

 

13.  Uživatelské notifikace 
Pomocí nadefinovaných pravidel lze omezit zasílání notifikací pouze na tasky z určitého 

filtru a pro určené uživatele i role. 

Tělo těchto notifikací je plně konfigurovatelné. 

 

14.  Možnost zakázání použití urgentních notifikací 
Zasílat urgentní notifikace lze omezit jen na některé role. 

 

15.  Notifikace od automatických tasků 
Notifikace se nyní při zadání zasílají všem zúčastněným uživatelům, do teď se nezasílali 

tvůrci automatického tasku. 

16.  Změna licenční politiky 
Do licence je přidáno datum expirace, v případě, že se licence blíží vypršení, systém 

pošle e-mailové upozornění administrátorovi. 

17.  Čekání na start databáze 
Taskpool se v případě nedostupnosti databáze opakovaně ptá na její stav. Toto řeší 

situaci, kdy databázový server startuje až po startu aplikačního serveru. 

18.  


