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TaskPool 2.7 
 

1. Nahlížitel – nová role v poolu 
V poolech je nyní možno použít novou roli nahlížitele. Tato role má právo tasky pouze 

prohlížet. 

2. Tlačítka místo odkazů pro založení podřízených/mateřských tasků 
Na formuláři pro editaci tasku lze skrýt odkazy pro vytváření podřízených a rodičovských 

tasků a odkazů a místo nich vytvořit tlačítka, jednu z dříve nabízených možností, a to 

navíc do předem zvoleného cílového poolu. Tedy např. tlačítko pro vytvoření podřízeného 

tasku do poolu Fakturace, Další tlačítko na nákup apod. 

3. Plánování/export do kalendáře 
Přibyla nová funkce plánování. Po zapnutí přibudou v tasku pole plánován od a plánován 

do. Takto naplánované tasky je možno zobrazit pomocí speciální tiskové sestavy kalendář 

a také je možno je promítnout do kalendářů MS Outlook, Mozilla Lightning, Apple iCal, 

Google Calendar a dalších. 

4. Možnost zpětného zakládání tasku 
Vhodné k využití pokud se technik dozví o tasku například na cestě. Jednotlivým rolím 

v poolu lze umožnit zakládání tasků se zpětným datem založení. Při zadání tedy mohou 

ručně zapsat datum skutečného zadání tasku. Čas zápisu je automaticky uvedenen jako 

poznámka v prvním komentáři, nicméně SLA a další funkce počítají se ručně zadaným 

datem zadání tasku. 

5. Rozšíření možností autotasku 
Při plánování autotasku je možné nastavit nejen vytvoření tasku X dní před termínem, 

ale i vytvořit task X tý den v měsíci, Y měsíců před termínem. Umožňuje vytvořit task 

např. poslední den v měsíci s deadline 5. dne následujícího měsíce. 

6. Volitelná doba autoarchivace 
Jako dobu automatické archivace lze nastavit libovolný počet dní. 

7. Konfigurace helpdesku pomocí archivu 
Helpdesk lze jednoduše zprovoznit několika kliknutími. TaskPool nabízí možnost 

automaticky zpracovat archiv s helpdeskovými formuláři. Odpadá tak nutnost vyplňovat 

každý helpdeskový formulář zvlášť. 

8. Dynamická pole v záznamech času 
Do záznamů času je možné přidat dynamická pole. Každý záznam času tak lze rozšířit o 

libovolný počet doplňujících informací. Například počet ujetých kilometrů, použité 

náhradní díly. 

9. Vytvoření helpdeskového zadavatele při zadávání tasku 
Při zadávání tasku v zastoupení za nového helpdeskového uživatele je nabízena možnost 

uložení databáze zákazníků. 
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10. Vylepšená LDAP synchronizace 
Pro úsporu času a větší přehlednost byla zavedena možnost synchronizace všech 

uživatelů najednou. Dále bylo výrazně vylepšena uživatelská přívětivost přiřazení LDAP 

(Windows active directory) uživatelů do TaskPool-u. 

11.  Možnost přidělení tasku nebo odebrání řešitele v eskalaci. 
V eskalačním skriptu je nyní možno změnit řešitele nebo odebrat řešitele a task se tak 

může dostat do stavu jako nově zadaný. Použito například ve workflow pro reklamace. 

(Původní řešitel může být například na dovolené) 

12. Odesílání SMS notifikací a eskalací i bez vlastního modemu. 
Taspool umožňuje integraci se službou SMS connect serveru smsbrana.cz. 

http://www.smsbrana.cz/sms-connect.html. SMS jsou nakupovány jako balíček předem. 

Dle zkušeností je spolehlivost služby vysoká. 

13. Opraveny všechny dosud známé chyby 

14. Řada drobných vylepšení na mnoha místech 
 

 

Doplnění uživatelského a administrátorského manuálu na verzi 2.7 plánujeme v průběhu 

května. 

http://www.smsbrana.cz/sms-connect.html

