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TaskPool 2.4 

1. Konfigurovatelné notifikace 
Nově je možné přesně definovat, kdy má být notifikace zasílána. Dále se definuje, komu 

má být zasílána a přesný obsah a vzhled. 

Dále je možné zakázat použití „urgentních“ notifikací. 

Můžete takto nahradit stávající „pevné“ schéma notifikací anebo doplnit jej. 

2. SLA modul 
SLA rozšiřuje možnosti Taskpoolu definici servisních smluv. 

SLA pracuje se 3mi časy – responsetime, updatetime, fixtime. Tyto časy je možné 

nastavit pro každé SLA pro každou prioritu přesně na dny, hodiny a minuty. 

Dále je možné nastavit ke každé smlouvě pracovní hodiny, pracovní a nepracovní dny 

apod. 

TaskPool pak podle těchto pravidel může filtrovat, eskalovat, zobrazovat. 

3. Znalostní báze 
Nyní je možné založit jednu, anebo i několik znalostních bází. 

Znalostní báze umožňuje evidovat např. nejčastější problémy a jejich řešení. 

Tyto znalosti je pak možné použít jak pro řešitele – kteří mohou velmi jednoduše 

prohledávat znalostní bázi a vkládat odpovědi ze znalostní báze do komentářů. 

Současně je možné nadefinovat portál znalostní báze, kde jsou zobrazeny otázky a 

odpovědi pro veřejnost, taktéž zde lze filtrovat a vyhledávat. Vzhled portálu je stejně 

jako helpdesk plně konfigurovatelný. 

4. E-Mailové reporty 
Taskpool umožňuje informovat v pravidelných intervalech určité lidi o stavu vybraných 

tasků, aniž by museli do Taskpoolu mít přístup. 

V plánovači lze nastavit, kdy mají být zasílány, dále se nastavuje filtr (co má být 

reportováno), a šablona (vzhled). 

5. Helpdesk – knihovny a vzorové kódy 
Kompletně přepracovaná knihovna helpdesku. Byly vytvořeny javascriptové knihovny, 

knihovny stylů a další. Tyto můžete použít na tvoru Helpdesku. 

Můžete takto vytvářet „krásné“ helpdesky pomocí několika kliknutí, přesto máte možnost 

ladit malé i velké detaily změny dle Vašeho přání. 

 Kompletní knihovna kaskádových stylů pro jednotlivé prvky 

 Možnost použití ajaxu a „autocomplete“ pro sql-selectboxy 

 Vkládání více příloh 

 Akce po načtení stránky 

 Výběr ze standardních validací 

 Možnost definice vlastních validací 

 Definice událostí, přesměrování 

6. Integrace s jinými IS 
TaskPool může být integrován s jinými IS pomocí několika rozhraní. 

Lze např. načítat data z externích databází a použít je v dynamických polích, na 

helpdesku apod. 

Další možností je komunikace pomocí strukturovaných e-mailů. Lze definovat strukturu 

příchozích  mailů a mapování na data TaskPoolu. 
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7. SQL selectbox 
Umožňuje napojit dynamické pole typu selectbox na externí databázi. Vhodné např. 

tehdy, když do selectboxu potřebujete dynamicky vložit velké množství položek. 

Dále je možné volit, zda-li se selectbox zobrazí klasicky, anebo jako textové pole 

s možností autocomplete (možnosti jsou nabízeny postupně tak, jak píšete). 

Jako vstupní parametr pro omezení hodnot Selectboxu může sloužit i ID přihlášeného 

helpdeskového uživatele. 

8. Závislá dynamická pole 
Je možné definovat akci po změně hodnoty pole typu selectbox. Akce může způsobit 

např. naplnění jiného selectboxu hodnotami anebo obsazení textových polí určitou 

hodnotou. To vše je možné projit s externí databází, odkud mohou být údaje doplňovány. 

9. Komunikace pomocí strukturovaných e-mailů 
Je možné definovat očekávanovou strukturu příchozích e-mailů. TaskPool po načtení e-

mailu projde text a nalezené hodnoty přiřadí např. hodnotám dynamických polí. Při 

nalezení dohodnutého identifikátoru lze takto založit nový task anebo příchozí mail 

zpracovat jako pokračování již existujícího tasku. Pomocí prostředků definovatelné 

notifikace lze poté zaslat druhému systému přesně definovanou odpověď. 

10. Dynamická pole uživatelů 
Uživatelské profily TaskPoolu lze nyní rozšířit o další údaje – a to pomocí dynamických 

polí. Takto definované hodnoty lze pak použít např. pro filtry, notifikace, eskalace apod. 

Můžete si takto například vyfiltrovat všechny tasky, jejichž řešitel je na dovolené. 

11. Práce s časem. 
Díky implementace SLA-modulu je nyní možné pracovat v TaskPoolu nejen s celými dny, 

ale s přesností na hodiny a minuty. 

Dále bylo zavedeno dynamické pole datetime – umožňující ukládat data s přesností na 

hodiny a minuty. 

Pro práci s datumy/časy byly implementovány u dynamických polí možnosti implicitních 

hodnot ve tvaru „today + 1d“ anebo „now + 1d“. 

Proměnné „now“ a „today“ lze použít též při filtrování, eskalacích apod. 

Byly přidány proměnné pro práci s dalšími časovými vlastnostmi tasku. 

12. Schvalování nových podmínek 
Schvalování nové ceny a deadline, které bylo dosud propojeno, je nyní nezávislé. Tj. lze 

schvalovat např. pouze cenu, kdežto deadline nevyžaduje schvalování. 

Dále je možnost, aby i helpdeskový uživatel schvaloval tyto podmínky. 

Pro filtrování byly zavedeny nové proměnné umožňující vyhledat např. všechny tasky, 

které čekají na schválení ceny. 

13. Více příloh k tasku 
Nyní je možné ke každému komentáři či novému tasku přikládat více příloh v jednom 

kroku. 

14. Možnost změny helpdeskového zadavatele 
Na helpdesku lze zapnout možnost změny helpdeskového uživatele. Tj. zadávající 

uživatel se může vydávat za jiného. 

V úprave HD-uživatele v TaskPoolu je také možné změnit zadavatele za jiného uživatele. 
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15. Znovuotevření tasku na Helpdesku 
Automatické znovuotevření helpdeskového tasku v případě nového komentáře zadavatele 

lze zakázat. 

Kontrolu nad uzavřením tasku můžete přenechat do kroku „zkontrolováno“, anebo za 

současného použití dynamického pole selectbox s nastaveným workflow můžete pak 

nastavit pravidla taková, že se task vrátí k řešení až na výslovné přání zadavatele. 

16. Uložení definovaného quickfiltru 
Po definici filtru pomocí quickfiltru je možné ho přímo uložit a zařadit tak mezi uživatelské 

filtry. 

17. Automatický podpis 
U poolů s aktivním Helpdeskem lze definovat podpis. Řešitel pak jednim kliknutím vloží 

pod odpověď svůj podpis (např. jméno, funkce, e-mail, telefon). 

18.  Systém uložení dat 
Nyní jsou data ukládána do klasického ER-modelu v databázi. Výrazně zlepšeno je i 

transakční zpracování. Systém TaskPool nyní pracuje spolehlivěji a rychleji. 

19.  Opraveny všechny dosud známé chyby 

 


