Nové vo verziách:
V tomto zozname nie sú zahrnuté systémové úpravy programu, pre užívateľa nepodstatné.

1.22.0 (3.8.2020)
•
•

Export Údajov do mzdového systému SOFTIP HR PLUS
Odstránenie zobrazení „Práce na projekte“ z celkovej bilancie

1.21.0 (1.6.2020)
•
•

Zmenený text informačného emailu pri žiadostiach a schválení prerušení
Možnosť posielať informačné e-maily v HTML formáte.

1.20.0 (1.4.2020)
•

Pridanie aplikácie vzdialenej plochy Team Viewer na úvodnú obrazovku.

1.19.0 (12.3.2020)
•

Úprava On-Line sledovania zamestnancov v module Používateľ. Zoznam sa aktualizuje na
pozadí systému a nezasahuje do funkčnosti modulu Používateľ.

1.18.0 (7.1.2020)
•
•
•
•
•

Sfunkčnenie Modulu Odpadové hospodárstvo.
Sfunkčnenie Modulu Zberný dvor.
Pridanie nastavenia e-mailového konta.
Pridanie automatického odosielania e-mailov pri zadaní požiadavky zamestnanca na
prerušenie jeho nadriadenému na služobný e-mail nadriadeného.
Pridanie automatického odosielania e-mailov po schválení požiadavky zamestnanca na
prerušenie jeho nadriadenému na služobný e-mail zamestnanca.

1.17.0 (8.2.2019)
•
•
•
•
•
•

Úprava systému na pripojenie ku Cloud službám Windows Azure.
Pridanie možnosti tvorby Bilancie a prezerania prechodov po skončení platnosti licencie.
Pridanie možnosti downgrade na verziu 1.16.0
Rýchly výber jazyka bez nutnosti prihlásenia sa do systému.
Upozornenie na koniec platností licencie po spustení programu.
Automatické preaktivovanie systému pri predĺžení licencie.

1.16.0 (21.10.2018)
•

Oprava zobrazenia užívateľov v logovaní GDPR.

•

Okno sťahovania aktualizácie. Pri sťahovaní aktualizácie sa zobrazí okno, ktoré Vám po
stiahnutí aktualizačného súboru umožní odložiť aktualizáciu.

1.15.0 (15.07.2018)
•
•
•
•

•
•

•
•

Nové logovanie GDPR. V zmysle nariadenia a zákona č. 18/2018 Z. z. je nutné logovať
nakladanie s osobnými údajmi.
Nový systém upozorňovania zákazníka na novinky, zákony a iné. Servis Elasyc sa zobrazuje
namiesto rýchleho náhľadu bilancie. Tlačidlom sa prepína medzi týmito dvoma funkciami.
Úprava zadávania dátumov pri preddefinovanom prerušení. Namiesto pôvodne uloženého
dátumu zadá aktuálny.
Úprava nastavenia automatického prerušenia. Ak je napr. pri automatickom prerušení
nastavené zadanie započítať 30 minút po 4 hodinách a pracovník odrobil reálne len 4 hodiny
a 10 minút, odpočíta iba týchto 10 minút. Túto možnosť je nutné nastaviť na úprave prerušení
(vždy zarátať iba čas nad odpracované minimum).
Oprava pridania Práce na projekte. Preddefinovanie aby sa toto prerušenie nezobrazovalo na
terminály.
Možnosť nastavenia zablokovanie duplicitného spustenia aplikácie. Pri automatickom spustení
Terminálu zabraňuje náhodnému spusteniu dvoch terminálov zlým kliknutím na ikonu na
ploche.
Možnosť zablokovať snímanie fotografií prechodov pre jednotlivých užívateľov.
Zmena zadaní prác na projekte. Ak omylom zadáte časomieru na zlú prácu na projekte, môžete
si ju priradiť k inej práci ma projekte.

1.14.0 (28.08.2017)
•
•

•
•

Možnosť zobrazenia iba mena a priezviska pri prechode terminálom.
Pridaná kontrola manuálneho zadania celodenného prerušenia podľa preddefinovanej
pracovnej zmeny. Ak má užívateľ v pracovnej zmene zadefinovanú pohyblivú pracovnú dobu,
systém prechod nezapíše.
Doplnené zostatky nárokovateľných prerušení v zobrazení bilancie ELA 02.
Možnosť nastavenia kontroly duplicity prechodov zadávaných do centrálnej databázy pri
výpadku pripojenia. Zabraňuje náhodnému duplicitnému zápisu pri aktualizovaní prechodov
do centrálnej databáze pri výpadku pripojenia.

1.13.0 (26.06.2017)
•
•
•
•

Možnosť zadania výkonnostných jednotiek k zákazkám cez modul Terminál a Užívateľ.
Výkonnostné jednotky sa zobrazujú pri generovaní bilancie.
Možnosť zadania automatického započítavania Informačného prerušenia po určitom
odpracovanom čase.
Nové druhy výpočtov a zobrazenia bilancie ELA 01 (pôvodný základný) a ELA 02 (kópia NOV 01
+ funkčné úpravy)
Pridanie jednotky Kilogram pri určovaní výkonov prerušení.

•
•
•

Pridaný export bilancie za všetkých zamestnancov za zvolené obdobie. Zamestnanci sú
zobrazený po riadkoch s možnosťou výberu prerušení.
Pridaná možnosť zadávať automatické prerušenie v minimálnej dĺžke (napr. ak je prerušenie
Obed 30 minút a zamestnanec bol na ňom reálne 25 minút, systém započíta 30 minút).
Možnosť zadania rozdielneho Id užívateľa a Id užívateľa pre mzdové systémy.

1.12.0 (18.04.2017)
•
•
•
•
•
•

Možnosť automatického spustenia modulu Terminál hneď po spustení systému Elasyc.
Lokalizácia systému do anglického jazyka.
Možnosť zadania informačného prerušenia pre počítanie udalostí (počet obedov, káv a
iných).
Zobrazenie výberu prerušení v module Terminál a Užívateľ vo vlastnom okne. Pri veľkom
počte prerušení (systém zákaziek a iné).
Úprava automatickej aktualizácie údajov v module Terminál.
Automatická kontrola údajov bilancie s označením potenciálne chybných zadaní a výpočtov.

1.11.0 (12.12.2016)
•
•

Oprava výpočtu bilancie
Nový výpočet a zobrazenie bilancie MOS 01 pre obce a mestá

1.10.0 (14.11.2016)
•
•
•
•
•

Export do mzdového systému Vema.
Zadávanie žiadostí o prerušenie práce a ich schvaľovanie nadriadeným.
Systém chráneného času, ktorý sleduje zmenu času v systémovom nastavení.
Možnosť vloženia poznámky pri práce na projekte k jednotlivým udalostiam.
Filter bilancie práce na projekte na základe poznámky.

1.9.0 (24.8.2016)
•
•

Prispôsobenie systému Elasyc na úpravu služby Internetový prechod terminálom pomocou
mobilnej aplikácie. V prechodoch terminálom sa zobrazuje GPS pozícia prechodu na mape.
Možnosť pripojenia USB GPS Modulu k počítaču. GPS modul zapisuje polohu prechodu
terminálom v module Terminál a následne je táto poloha zobrazovaná na mape v prechodoch
terminálom v module Užívateľ.

1.8.0 (26.6.2016)
•
•
•
•
•

Prispôsobenie systému Elasyc na službu Internetový prechod terminálom.
Pridané oprávnenie umožňujúce zápis prechodu do systému cez mobilný terminál pomocou
služby Internetový prechod terminálom.
Zmena štruktúry oprávnenia pre zobrazenie prechodov terminálom v module Užívateľ.
Možnosť vytvorenia oprávnenia v module Užívateľ kópiou už existujúceho oprávnenia.
Zmena grafiky úvodného okna. Dočasne odstránené neaktívne ikony modulu Kuchyňa
a Vrátnik.

1.7.0 (11.6.2016)
•
•
•
•
•

Upravený automatický reštart aplikácie pri zmene Nastavenia aplikácie.
Zmenený systém zabezpečenia centrálneho konfiguračného súboru pre prístup užívateľov
z kont bez administrátorských oprávnení.
Zmenená administrácia vymazaných
prechodov s možnosťou hromadného výmazu
a obnovenia.
Pridané nové oprávnenia týkajúce sa povolení výmazov a obnov prechodov.
Pridaná možnosť uloženia zobrazenej fotografie prechodu.

1.6.0 (29.5.2016)
•
•

Opravené zobrazenie popisov pri nastavení modulu terminál (COM port)
Opravené načítanie hesla pri zvolení systému aplikácie Server.

1.5.0 (22.5.2016)
•
•
•
•

Presunutie služby Záloha centrálnej databáze pod servisné služby systému Windows.
Doplnené zvukové znamenie (pípnutie) pri prechode terminálom pre zapojenie čítačky RFID
kariet pomocou COM portu.
Export do mzdového systému ABRA G3.
Export do mzdového systému HELIOS ORANGE

1.4.0 (8.5.2016)
•
•

Presunutie služby Externý prístup pod servisné služby systému Windows.
Umožnenie pripojenia pomocou služby Externý prístup aj pri zablokovanej odozve (ping)
routera z verejnej siete.

1.3.0 (19.4.2016)
•
•
•

Oprava zobrazenia náhľadu a prepínania On-Line sledovanie užívateľov.
Možnosť zobrazenia detailov rýchleho náhľadu bilancie vo vyskakovacom okne po kliknutí na
údaj.
Možnosť ukladania fotografií priamo do databázy.

1.2.0 (9.4.2016)
•
•
•
•
•

Nová funkcia Práca na projekte. Zaznamenávanie prác na definovaných projektoch, súhrn
časov strávený na projektoch.
Bilancia prác na projekte a jej export do tlačových zostáv.
Zmena grafiky hlavného pozadia z dôvodu lepšej čitateľnosti niektorých textov.
Možnosť zväčšenia informácie o prechode v module terminál. Zmena sa vykonáva v nastavení
Terminálu.
Nová služba Externý prístup, ktorá umožňuje pripojenie k centrálnej databáze aplikáciu mimo
lokálnej siete bez nutnosti VPN, a tým dokáže obísť nutnosť pevnej verejnej IP adresy.

1.1.1 (18.3.2016)
•
•
•
•

Zmenená ikona aktualizácie programu.
Oprava zobrazenia ikon bilancie pri zobrazení viac ako 60 užívateľov.
Úprava popisov nastavení v module Terminál.
Možnosť zobrazenia terminálu v okne. Terminál môžete premiestniť na iný monitor, alebo dať
na lištu a pracovať na počítači.

1.1.0 (7.3.2016)
•
•
•
•
•
•

Prispôsobenie systému Elasyc k novému webovému portálu.
Pridaná možnosť nezadefinovania oblasti systému, pokiaľ oblasť systému užívateľa nie je
preddefinovaná. V tomto prípade nezadáva sviatky a prerušenia zadá základné slovenské.
Pridaná možnosť deaktivovanie licencie pri zmene hardvéru v počítači. Deaktivovanie musí byť
odsúhlasené technickou podporou.
Nový návod k programu.
Nová verzia MySQL serveru XAMPP v inštalačnom súbore. Z tohto dôvodu sa zväčšil objem dát.
Výber jazyka po prvom spustení programu.

1.0.15 (18.12.2015)
•
•
•
•
•

Upravený systém seba obnovy pri nekorektnej aktualizácii lokálnej databáze s centrálnou
databázou.
Pridaná možnosť pripojenia čítačky RFID kariet - emulácia sériového (COM) portu.
Pridaná možnosť zapisovať prechody terminálom pomocou vytlačených QR kódov. QR kódy sa
generujú pri úprave užívateľa podľa čísla RFID karty (čísla si zadá administrátor ľubovoľné).
Pridanie oprávnenia ohľadom generovania a tlačenia QR kódov zo zadania užívateľa.
Upravená kontrola duplicity čísla RFID karty pri úprave užívateľa.

1.0.14 (3.12.2015)
•
•
•
•

•

•
•
•

Upravený systém odstraňovania prerušení.
Možnosť zadať do systému aj užívateľa bez zadefinovaného oprávnenia.
Zmena formátu dátumov.
Opravené zobrazenie bilancie nad 60 užívateľov. Bilancia zobrazuje naraz maximálne 59
užívateľov. Pri viacerých užívateľoch je zobrazenie rozdelené do viacerých skupín, medzi
ktorými sa prepína tlačidlami.
Úprava zobrazenia bilancie NOV01. Ak pripadne sviatok cez týždeň a zamestnanec pracuje,
časový fond sa mu nezapočítava do nadčasov. Do nadčasov sa mu počíta iba čas nad rámec
pracovného fondu.
Úprava zobrazenia bilancie NOV01. Započítavanie Služobného prerušenia do odpracovaného
času.
Nový druh výpočtu bilancie NOV01, nutný z dôvodu úprav zobrazenia bilancie NOV01.
Úprava šírky stĺpcov „Tlač s exportami – Skrátená verzia“.

1.0.13 (27.9.2015)
•

•
•
•
•
•
•
•

Pridaná možnosť nastavenia povolenia úprav užívateľa v module „Terminál“ na základe
pridaného oprávnenia. Pri povolení čiastkových úprav sú zablokované niektoré možnosti
úpravy.
Oprava zobrazenia Bilancie v režime kompatibility modulu Užívateľ so systémami Windows XP
a Windows Server 2003. Nezobrazovala sa ikona exportov do tlačových zostáv.
Pridaný celkový sumár bilancie za všetkých zamestnancov spolu.
Opravený výpočet hodím nočnej zmeny na prelome začiatku a konca bilancie.
Opravené rozpočítavanie hodín počas nočnej zmeny za prácu v sobotu, nedeľu a sviatok vo
výpočte NOV01.
Upravený export bilancie v zobrazení NOV01. Pridané zobrazenie odpracovaného času od
22.00 hod. do 06.00 hod. bez započítaných prerušení.
Možnosť voľby nastavenia časov pre počítanie hodín pre príplatok za noc.
Upravený zoznam oprávnení o nastavenie časových hodnôt v module Server.

1.0.12 (20.8.2015)
•
•
•
•

Pridaná možnosť voľby alternatívnej virtuálnej klávesnice v module Terminál.
Režim kompatibility modulu Užívateľ so systémami Windows XP a Windows Server 2003.
Oprava zisťovania duplicity „nick“ užívateľa pri úprave profilu užívateľa.
Pridaná možnosť prihlásenia sa do systému pomocou RFID karty.

1.0.11 (10.8.2015)
•
•

Zmena zobrazenia nastavenia oprávnení v module Užívateľ a Terminál
Pridaná možnosť prezerania prechodov pre zamestnancov v Terminály. Táto voľba sa zadáva
v nastavení daného oprávnenia, ktoré je definované pre zamestnancov.

1.0.10 (1.8.2015)
•
•
•

Export údajov do mzdového systému KROS OLYMP.
Nový druh zobrazení bilancie NOV 01.
Zadanie pracovnej zmeny s pohyblivým pracovným časom bez zadania začiatku a konca zmeny.

1.0.9 (25.7.015)
•
•
•
•

Oprava popisu v názve a id pracovnej zmeny.
Pridaná možnosť preddefinovania vybraného exportu z bilancie.
Opravené počítanie celkov nadčasov po skončení pracovnej zmeny.
Opravená informačná hláška o duplicite čísla karty pri zadaní nového užívateľa.

1.0.8 (17.7.2015)
•
•
•

Doplnenie rýchlej nápovedi v prechode do nového roku.
Úprava automatického reštartu aplikácie pri obnovení databáze zo zálohy.
Pridanie skrátenej formy tlačového reportu bilancie.

•

Oprava chyby pri tvorení databázovej štruktúry pri chybnom detekovaní databáz aplikáciou pri
spustení programu.

1.0.7 (3.7.2015)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Opravené zadanie preddefinovania prechodov. V niektorých prípadoch nezadávalo korektne
dátumy.
Opravené zobrazovanie tlačidla „Manuálne zadanie prechodov“ v okne „Prechody
terminálom“. Pri maximalizovanom okne zostalo neviditeľné.
Možnosť manuálneho zadania preddefinovaných sviatkov na celý rok.
Zmena zobrazenia licencie bez časového obmedzenia.
Zjednotenie názvov niektorých nastavení.
Pokročilá správa premazávanie fotografií prechodov na lokálnom a centrálnom úložisku.
Záloha a obnova databáze aj s fotografiami.
Zmena zobrazenia a výpočtov bilancie pre zadanie pracovnej zmeny pondelok-piatok.
Víkendovú a sviatočnú zmenu ráta celú do nadčasov.
Priama tlač bilancie a exporty bilancie do .pdf a .docx cez tlačovú zostavu.
Export údajov do nového roku (prerušenia užívateľov a sviatky)
Zmenený výber užívateľov z dvoj-kliku na jedno-klik.
Zobrazenie prerušení užívateľov podľa rokov.

1.0.6 (28.6.2015)
•
•

Možnosť zmeny názvu centrálnej databázy.
Ovládanie terminálu pomocou klávesnice a nastavenie druhov ovládania.

1.0.4 (14.6.2015)
•
•

Sprehľadnenie popisov zadania prechodov.
Upravená nápoveď k programu.

1.0.2 (14.5.2015)
•

Pridanie virtuálnej klávesnice do priameho zadania prechodu cez terminál a jej nastavenie
viditeľnosti cez nastavenie terminálu.

