NOVINKY CENTRAL 3.40


Pôvodný číselník skupín hospodárskych ukazovateľov bol premenovaný na číselník základných
skupín hospodárskych ukazovateľov.



Pribudol nový číselník skupín hospodárskych ukazovateľov, ktorý umožňuje ľubovoľné
zoskupovanie HU (podobne ako číselník skupín NS). Každá skupina je označená maximálne 3ciferným číslom, názvom (max. 30 znakov) a môže obsahovať ľubovoľné množstvo HU (aj
rozličných typov). Číselník sa používa pri vytváraní prehľadov týkajúcich sa limitov.



Doplnená bola tabuľka limitov HU, ktorá umožňuje pre nákladové strediská určiť limity jednotlivých
hospodárskych ukazovateľov alebo limity skupín HU za zvolené obdobie. Program z nich vypočíta
mesačné limity, ktorých ne/prekročenie sa vyhodnocuje v prehľadoch – viď ďalej. Mesačná
uzávierka sleduje všetky limity, ktoré končia v uzatváranom mesiaci (t.j. ktorých Dátum DO je
rovnaký ako spracovávané obdobie) a automaticky vygeneruje nové limity na nasledujúce
obdobie.



V Prehľadoch pribudli 4 nové tlačové zostavy:
- Skupiny HU (zaradené do ponuky Číselníky).
- Limity (zaradené do ponuky Tabuľky).
- Prehľad čerpania limitov NS po mesiacoch 1 (Limity HU: NS x Obd.) a detailnejší variant 2 (oba
zaradené do ponuky Vývojové prehľady NS).
Ďalšie prehľady budú dopĺňané podľa požiadaviek užívateľov.

TEAMVIEWER


Pre skvalitnenie a zrýchlenie servisných činností zakúpila spoločnosť PROMYS soft program
TEAMVIEWER, pomocou ktorého je možné diaľkovo - prostredníctvom internetu - spravovať
aplikácie priamo na počítačoch zákazníkov, opravovať im údaje, prenášať súbory, ale aj zaškoliť
nových pracovníkov atď.. Pre užívateľov našich programov sú zdarma k dispozícii dva jednoduché
zákaznícke moduly TeamViewer QuickSupport (ďalej QS) a TeamViewer QuickJoin (ďalej QJ),
ktoré sú súčasťou inštalačného CD Central 3.40. Umiestnené sú v priečinku TEAMVIEWER ako
spustiteľné súbory TeamViewerQS_sk.exe a TeamViewerQJ_sk.exe. Ich využívanie nevyžaduje
inštaláciu a možno ich spustiť z CD alebo po prekopírovaní na počítač aj priamo z pracovnej
plochy. Uvedené súbory možno taktiež stiahnuť z našej stránky www.promys.sk (časť „Podpora“)
alebo priamo zo stránky výrobcu http://www.teamviewer.com/sk/download/windows.aspx



QS sprostredkováva vzdialený prístup k počítaču - používateľ Centrálu najskôr telefonicky
prekonzultuje vzniknutý problém, spustí QS a nahlási "Vaše ID" a "Heslo", ktoré sa zobrazia ihneď
po štarte QS. Tým umožní pracovníkovi PROMYS soft prihlásiť sa na počítač a pracovať s ním,
ako keby sedel priamo pri ňom. V prípade potreby môže do práce zasahovať aj samotný užívateľ,
ktorý tiež môže vzdialený prístup kedykoľvek zrušiť. Keďže ID je pre každého zákazníka jedinečné
a heslo sa pri každom spustení mení, nie je bez súhlasu užívateľa možný nepovolený vzdialený
prístup k jeho počítaču.



QJ umožňuje vykonávať online prezentácie a školenia - po telefonickom dohovore spustí zákazník
QJ a pracovník PROMYS soft mu nahlási "ID schôdzky". Po jeho zadaní zákazník vidí na svojom
počítači všetko, čo sa deje na vzdialenom počítači školiteľa.



V prípade, ak má užívateľ k dispozícii mikrofón a reproduktor (resp. slúchadlá), je možné v oboch
prípadoch prenášať nielen obraz ale aj zvuk, takže nie je potrebné po celý čas udržiavať telefónne
spojenie. Podmienkou úspešnej práce je dostatočne rýchly a stabilný internet.

