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1. Informace k projektu 

http://www.maternacz.com/cmi 

Aplikace Test Produkce 

POP https://sop-test.cmi.cz:2443/POPclient/ https://sop2.cmi.cz/POPclient/ 

SOP, SPM http://sop-test.cmi.cz:28080/ppw/ https://sop2.cmi.cz/ppw 

A-portal https://sop-test.cmi.cz:2443/a-portal/ https://sop2.cmi.cz/a-portal/ 

2. Úvod 

Aplikace SOP je Systém osobních pokladen (dále jen „SOP“) která pro Český 
metrologický institut zajištuje: 

 kontrolované vyúčtování služeb (metrologických výkonů) prováděných 

pracovníky Českého metrologického institutu (dále jen „ČMI“) při ověřování a 

kalibraci měřidel různých druhů u zákazníků s podporou různých typů 

platebních metod od platby v hotovosti, platební kartou, PSMS, a fakturu, 

 ukládání dat o metrologickém výkonu vč. údajů o měření, 

 zajištění a uložení rámcových údajů o místě a čase provedení výkonu, 

 komunikace SOP se všemi subsystémy informačního systému a ekonomickým 

systémem ČMI formou webservisu, 

 zajištění bezpečnosti komunikace. 

3. Základní předpoklady pro používání SOP 

Uživatel aplikace musí mít k dispozici PC/notebook nebo jiné zařízení s operačním 

systémem MS Windows a s funkčním internetovým připojením, protože aplikace 

využívá webový prohlížeč. Podporovány jsou následující druhy a verze prohlížečů:  

 Mozilla Firefox verze 10 a vyšší,  

 Google Chrome verze 17 a vyšší. 

4. Přihlášení do aplikace SOP 

Úvodní obrazovka aplikace SOP obsahuje přihlašovací údaje uživatele, který se po 

zadání přiděleného jména a Hesla může přihlásit do aplikace: 

http://www.maternacz.com/cmi
https://sop-test.cmi.cz:2443/POPclient/
https://sop2.cmi.cz/POPclient/
http://sop-test.cmi.cz:28080/ppw/
https://sop2.cmi.cz/ppw
https://sop-test.cmi.cz:2443/a-portal/
https://sop-test.cmi.cz:2443/POPclient/
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Následující popisy funkcí celého systému se vztahují k uživateli, který má roli 

AdminSOP.  

Ostatním uživatelům se zobrazují pouze povolené volby a úkony a to tak, jak jsou 
nadefinovány pro jejich jednotlivé role. Uživatele i role definuje administrátor aplikace 

– uživatel s rolí AdminSOP (popř. SuperAdminSOP).  

Po úspěšném přihlášení se zobrazí úvodní obrazovka SOP:  
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SOP v pravém horním rohu zobrazuje jméno aktuálně přihlášeného uživatele. 

K dispozici je zde i volba Odhlásit pro ukončení práce v aplikaci.  

V pravém horním rohu jsou volby pro změnu jazyka – česky / anglicky. 
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5. Práce v aplikaci 

Uživatel aplikace má všechny základní funkce SOP k dispozici na levé straně hlavní 

obrazovky. Ovládání aplikace je standardní jako u kterékoliv jiné webové aplikace, – 

myší, z klávesnice nebo dotykově, záleží na typu zařízení, na kterém je spuštěna. 

5.1. Změnit heslo 

Volba Změnit heslo umožňuje kterémukoliv uživateli SOP provést změnu svého 
vlastního hesla. 

 

5.2. Nastavení 

5.2.1. Role 

V zobrazeném seznamu je přehled všech nadefinovaných rolí a jejich pravomocí 
v systému. 

Pokud je nutné provést změnu práv u jednotlivých rolí, vybere administrátor 
požadovanou roli ze Seznamu dostupných rolí a klikne na ni. Otevře se mu podokno, 

kde je možné přidělená práva změnit. Pouze se zaškrtne – přidá/odebere požadované 

právo. Vše je pak nutné potvrdit volbou Uložit roli. 
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5.3. Služby 

V této části SOP se definují jednotlivé atributy pro šablony, šablony dokumentů a také 
typy transakcí. 

5.3.1. Atributy šablony 

Atribut je obecně pole, které se může objevit na jakékoliv šabloně. Šablona je poté 
podkladem pro generování specifického dokumentu. Např. atributem může být 

vztažný tlak. Každý atribut může být identifikován dalšími parametry jako je např. 

výchozí hodnota, datový typ (číslo, text, datum, …). 

Příklad použití atributů v šabloně: 

 

V databázi SOP musí být uvedeny všechny atributy, které bude chtít uživatel použít na 

jakékoliv šabloně. V případě, že se na šabloně objeví jméno atributu, které nebude 

uloženo v SOP, systém vyhodnotí takovou šablonu jako neplatnou a neuloží ji do 

systému. 

Administrace šablon bude přístupná uživatelské roli Admin typů transakcí + šablona. 

Založení nového atributu 

Pro založení nového atributu se použije volba Založit nový atribut. 
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Pro zadání více položek najednou je možné si tlačítkem „+“ přidat libovolný počet 
těchto položek a uložit je najednou. Tato možnost platí pro všechny položky a 

podokno Atribut šablony pak může vypadat takto – př. Při zadání 2 položek najednou. 

Červeným křížkem vlevo nahoře u každého podokna lze již přidaný atribut 

v případě potřeby odebrat. 

V okně/oknech Atribut šablony se postupně vyplní:  

 Název:   
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- volný text o max. délce 150 znaků – např. výrobní číslo, 

 Identifikátor:  

- Textový identifikátor, který vždy začíná „sop.“ A následuje libovolný 

řetězec bez diakritiky, mezer a speciálních znaků max. 250 znaků,  

Pro Název a Identifikátor se doporučuje při vytváření dodržovat konvenci, 

aby se dalo rozlišit vstupní a výstupní atributy: 

Př. 
sop.vs … - vstupní parametry, atributy do šablon např. jméno, adresa, typ 

zařízení apod. 

sop.vy …  - výstupní parametry jako jsou naměřené nebo vypočtené 
hodnoty 

 Datový typ: 

a) Text – je volný textový vstup, 

b) Číslo – je libovolná číselná hodnota, 

c) Číselná hodnota s jednotkami – u tohoto datového typu se následně 
přiřazuje výběrem ze seznamu typ Měřené veličiny – 

hmotnost/délka/čas/množství, 

 

d) Logická hodnota – ANO/NE, 

e) Etalon – datový typ odvozený od typu Číselná hodnota s jednotkami, 
kromě jednotek zobrazuje pro výběr i etalony, 

f) Výčet – např. pondělí, úterý, …, 

g) Datum a čas, 

h) GPS - souřadnice GPS ve formátu latitude, longitude např. 

50°5'48.570"N, 14°20'51.634"E, 

i) Soubor - cesta k souboru přílohy, speciální pole, které umožní nastavit 
cestu k souboru, 

j) Druh měřidla, 

k) Typ měřidla, 

l) Úřední značka – použitá v šablonách pro reálné ověření přidělení 

konkrétního čísla dané značky metrologovi, 

m) Výrobce, 

n) Typ registrace, 
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o) Číslování dokumentů, 

 

o Formát – textové pole 500 znaků, které může obsahovat:  

 libovolný počet text. řetězců tzn. např. alfanumerických znaků, 
pomlček, teček, … 

 libovolný počet SOP atributů - proměnných, které jsou 

identifikovány speciálním zápisem ${sop.cislo_meridla!'???'}, 
kde v závorce je jméno atributu a dále za vykřičníkem v 

uvozovkách uvedený text, který se vloží v případě nenalezení 

hodnoty atributu. 

Příklad reálného parametru obsah pro SOP atribut: 

sop.zaznamKalibrace.cisloKL 

${sop.cmi.pracovnik.OIcislo!'???'}-KL-
${sop.cmi.pracovnik.KalibraceID!'?'}${sop.cmi.pracovnik.cislor

adyKL!'?'}-${sop.cmi.dvojcisliAktualnihoRoku!'YY'} 

p) Souvislá číselná řada – sestavuje nepřerušenou číselnou řady a její 
parametry: 
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o Počáteční hodnota číselné řady např. 00001, 

o Šířka – počet pozic číselné řady, volné pozice se doplní zleva „0“, 

Pokud někdo do šablony zadá tuto proměnnou, pak systém založí 

číselnou řadu s počáteční hodnotou.  

Praktické použití: číslo kalibračního listu, číslo ověřovacího listu (stejné 

jako číslo KL, jen místo KL je OL), číslo zjednodušeného daňového 

dokladu. 

Příklad atributu 

Např. atribut sop.specifikaceMeridla.vaziciRozsah.1.max v záznamu 
ověření váhy s neautomatickou činností bude mít toto nastavení: 

Identifikátor hodnota 

Názvem – textové jméno 
 

Záznam ověření - Váhy - specifikace - rozsah 1M 

Identifikátorem 

 

sop.specifikaceMeridla.vaziciRozsah.1.max 

Datovým typem Hodnota 

Veličina Hmotnost (z číselníku veličin se automaticky 

doplní jako základní jednotka kg) v šabloně na 

POP 

Vícerozměrný Ne 

Parametr  Vícerozměrný atribut s hodnotami ANO/NE určuje, zda atribut obsahuje 

pouze 1 nebo více hodnot. 

Posledním atributem šablony, který je nutné zadat je Vzorec. Do tohoto pole se uvádí 

identifikace hodnoty daného atributu resp. zadání vzorce, který se v dané šabloně 
spočítá např.: 

když(abs(sop.vy.chybanuly-chybakg)<=sop.vy.chybanuly-mpekg,"ANO","NE"). 

Současně pro všechny proměnné sop.xxx.jednotka.YY automaticky vloží přepočetní 

vzorec.  Pokud při zpracování vložené hodnoty dojde k změně použité jednotky, tzn., 

např. ve vstupní obrazovce se bude zadávat kg, ale na ověřovacím listu bude mít 

tento atribut v dané šabloně nastavenou jednotku g, SOP automaticky přepočte 
uloženou hodnotu z kg na g dle přepočtu z číselníku veličin. 

Detaily atributu 

Pomocí kliknutí na Název atributu se otevře podokno, které zobrazí detailní 

informace ke zvolenému atributu. 
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Smazání atributu 

Atribut lze smazat ale pouze za předpokladu, že se nenachází na žádné aktivní 

šabloně. V opačném případě systém odmítne operaci smazání a zobrazí uživateli 

seznam šablon, na kterých se stále atribut nachází. 

Správa atributů šablon bude přístupná uživatelské roli Admin typů transakcí + 

šablona. 

V aktuálním seznamu Atributy šablony je možné vyhledávat jednotlivé položky a to 

buď podle Názvu, nebo podle Identifikátoru. Pokud chce uživatel po vyhledání 

požadované položky opět zobrazit vše, použije volbu Zrušit filtr a seznam se opět 

zobrazí kompletní.  
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5.3.2. Šablony 

Šablona představuje objekt, který identifikuje jak po grafické stránce, tak i po stránce 
obsahové typový výstup, který může mít podobu např. dokumentu. Šablona je 

v systému identifikována jménem, verzí, datem platnosti od a dalšími parametry. 

Nastavení šablon bude provádět Materna Communications (MC). Uživatelé ČMI 

s příslušnou rolí však budou mít možnost některé Typy šablon definovat také (XLS). 

XLS šablony 

Šablona je určena: 

 seznamem atributů, kde každý atribut je určen: 

o datovým typem, 
o identifikací, zda se jedná o povinný či nepovinný atribut 

o případné výčtem hodnot. 

 libovolným počtem statických dat (názvy, obrázky, popisky), 

 barvou, fonty, velikosti písma, zarovnáním, ohraničení buněk, 

 buňkami obsahující vzorce pro výpočty nad zadanými atributy, 

 možným přiřazením k objektu: 

o měřidlu, 

o stavu transakce (milník), 

o ke konkrétní transakci (službě) – ověření x kalibrace. 

 přiřazením možných výstupních kanálů pro danou šablonu (např. PDF, email, 

tisk, elektronicky,…). 

Při načtení šablony do systému se automaticky generuje datová šablona, která načítá 

pouze atributy a ověřuje jejich existenci v systému. 

Ze vzorové  šablony v XLS formátu se do systému přenáší následující parametry: 

 sloučení buněk 

 height – výška buňky 
 width – šířka buňky 

 fontSize – velikost fontu (typu písma) 

 bold – tučný font 
 italic – font typu kurzíva 

 scriptStyle – styl fontu - horni index, dolni index 

 strikeOut – přeškrtnutý font  

 underline – podtržení fontu 
 alignment (left, right, center) – zarovnání v buňce (vlevo, vpravo, na střed) 

 barva pozadí 

 barva písma 
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V aktuálním seznamu Šablony je možné vyhledávat jednotlivé položky a to buď podle 

Názvu, Služby nebo podle Milníku. Pokud chce uživatel po vyhledání požadované 

položky opět zobrazit vše, použije volbu Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí 
kompletní.  

Vytváření XLS šablon 

ČMI požaduje automatické zpracování vstupních šablon vybraných dokumentů. Z 
tohoto důvodu byl zaveden algoritmus, který umožňuje nahrát šablonu ve formátu 

XLS (MS Excel verze XLS (97-2003)), případně XLSX (MS Excel verze 2007). Každá 

šablona musí splňovat vybraná omezující pravidla popsaná níže. Pokud šablona tato 
pravidla nesplní, SOP odmítne její nahrání do systému. 

XLS šablona je přenesena do SOP, kde se bude udržovat v nezměněné podobě tak, 

jak ji uživatel do systému vložil (za podmínky, že projde validační procedurou).  

V případě, kdy je šablona použita jako vstup v aplikaci POP, je zobrazena v obdobném 

vzhledu na aplikaci POP. Zadaná data metrologem se uloží do datové struktury SOP a 
současně se automaticky doplní do XLS šablony a odešlou k dalšímu zpracování (např. 

generování PDF).  

Než je tedy možné vložit novou XLS šablonu do SOP, je nutné ji vytvořit pomocí 
externího programu např. Microsoft Excel.  

Šablona v sobě může obsahovat: 

• libovolný počet statických dat (názvy, obrázky, popisky), 

• barvy, fonty, velikosti písma, zarovnání, 

• jména atributů umístěné v buňkách, kam se po zpracování mají načíst aktuální 
hodnoty, 

• další parametry použitých atributů uvedené v samostatném listu souboru, kde 

jméno listu je stejné jako jméno listu s atributy jen doplněno o označení 
„_parametry“. Např. jméno listu je mereni, v takovém případě další parametry 

jsou uvedeny na listu mereni_parametry, 
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• vzorce (bližší info dále). 

Omezující pravidla pro nahrávání XLS šablon: 

 Vstupní soubor šablony musí být uložen ve formátu MS Excel typu Sešit 

aplikace Excel 97 – 2003 (*.xls), nebo Exlcell 2007 (*.xlsx). Současně žádný 
jiný formát jako např. dokument Word *.doc nebo PDF *.pdf nebudou 

zpracovány. 

 Soubor šablony smí obsahovat následující listy: 

a) Pojmenovaný list se samotnou definicí např. zaznam_mereni (jméno může 

být libovolnou kombinací malých a velkých písmen bez diakritických znaků, 

číslic a podtržítek) 

b) List parametrů, kde jsou popsány doplňující parametry vybraných atributů. 

Jméno listu se musí skládat z celého jména pojmenovaného listu z bodu a) 

a doplňku „_parametry“. Např. zaznam_mereni_parametry 

c) Soubor může obsahovat i další listy popsané v a) a b). 

 Obsah listu s definicí: 

a) Buňky s atributy, obsah takové buňky vždy začíná klíčovým slovem „sop.“ a 

po něm následuje jméno atributu. Všechny použité atributy musí být již před 

nahrání zavedeny v SOP. Název atributu může obsahovat písmena a-z, A-Z, 
číslice 0-9, podtržítko a tečku. 

b) Libovolný počet statických dat (názvy, obrázky, popisky) Obrázky se 

nebudou přenášet do aplikace POP, ale zůstanou v původní šabloně pro další 
zpracování. 

c) Písmo: aplikace očekává font Arial s libovolnou velikostí a atributy tučně, 

kurzíva, podtrženo, přeškrtnuto, horní a dolní index, barvou písma 

d) Vzorce v klasickém formátu např. „=F4+C4“, kde názvy funkcí budou 

anglické, počet podporovaných funkcí bude ještě upřesněn v rámci 

testování. Principiálně nelze garantovat přenos všech vzorů MS Excel do 
aplikační logiky POP.  

e) Ohraničení buněk, které se však nebude zobrazovat v aplikaci POP. 

f) Sloučené buňky. 

g) Skryté sloupce či řádky. 

h) Komentáře buněk nebudou přenášeny do aplikace POP. 

 Obsah listu parametrů: 

Každému atributu, uvedenému v listě s definicí lze přidat parametry: 

o Krok 

o Minimální hodnota 

o Maximální hodnota 

o Výčet hodnot 

o Viditelný rozsah 

Vzorce, matematické výrazy, které je možné použít (výběr je omezen): 
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Funkce 
Alternativní 

zápis 
Anglicky Česky 

Poznámka 

k výsledku 

Základní funkce 

+  

-  

/  

* 

 

Sčítání 

Odčítání 

Dělení 

Násobení 

 

Zaokrouhlování nahoru 
 

ceil(x) zaokrouhlenoNahoru(x) 
 

Zaokrouhlování dolů 
 

floor(x) zaokrouhlenoDolů(x) 
 

Zaokrouhlování na 4 

desetinná místa 
  zaokrouhlenoNahoru4Decimal  

Rovná se 
   

1 nebo 0 

směrodatnáOdchylka3     

směrodatnáOdchylka4     

směrodatnáOdchylka5     

směrodatnáOdchylka6     

Menší než x < y 
  

1 nebo 0 

Větší než x > y 
  

1 nebo 0 

Menší nebo rovno x <= y 
  

1 nebo 0 

Větší nebo rovno x >= y 
  

1 nebo 0 

Absolutní hodnota 
 

abs(x) abs(x) 
 

Minimum 
 

min(x,y) min(x,y) 
 

Maximum 
 

max(x,y) max(x,y) 
 

podmínka, která vrací 

číselnou hodnotu   

podmínka(výraz, hodnota_pravda, 

hodnota_nepravda) 

podmínka, která vrací 

libovolný text   
když(vyraz, text_pravda, text_nepravda) 

Další matematické funkce 

    abs: absolute value 

    acos: arc cosine 

    asin: arc sine 

    atan: arc tangent 

    cbrt: cubic root 

    ceil: nearest upper integer 

    cos: cosine 

    cosh: hyperbolic cosine 

    exp: euler's number raised to the power (e^x) 

    floor: nearest lower integer 

    log: logarithmus naturalis (base e) 

    sin: sine 

    sinh: hyperbolic sine 

    sqrt: square root 

    tan: tangent 

    tanh: hyperbolic tangent 

Poznámky 

Knihovna neumí ignorovat case, vše je tudíž case-sensitive. Všechny vstupy a výstupy jsou 
typu double. 



 
17 

Systém má určité vyhrazené řetězce znaků pro názvy atributů a ty nedovolí uživateli 
použít. Pracuje s nimi sám, proto musí uživatel použít jakýkoliv jiný text než tento: 

.mpe     .drift      .korekce      .nejistota    .etalonRange     .jednotka 

V případě, že uživatel uvedený vyhrazený řetězec použije a to na konci názvu 
atributu, systém uživatele upozorní a nedovolí atribut s tímto textem uložit. Pokud je 

vyhrazený řetězec znaků použit uprostřed názvu, ne na konci, je atribut bez problému 

uložen. 

Příklad šablony XLS: 

V náhledu obrazovky šablony XLS jsou pole vyplňovaná automaticky označena 
modrou barvou. Jméno atributu vždy začíná identifikátorem „sop.“, který musí být 

jako první v buňce Excelu. 
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Pro definici parametrů jednotlivých atributů se bude používat další list, který bude 

identifikován stejným jménem listu s atributy a doplňkem „_parametry“. 
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U jednotlivých atributů lze nastavit defaultní hodnota, která se uživateli zobrazí, ale 

lze samozřejmě změnit. 

Založení nové šablony bude přístupné uživatelské roli Admin typů transakcí + šablona. 

Vložení nové šablony do SOP 

Pro založení nové šablony do systému SOP se použije volba Založit novou šablonu. 
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Zde se vyplní požadované údaje a nová šablona se uloží tlačítkem Uložit.  

Vstupní parametry šablony: 

 Druh šablony - Určuje, zda šablona slouží jako předpis pro vygenerování 

dynamické obrazovky POP, nebo zda slouží jako předpis pro vygenerování 

výstupního dokumentu. 

o Obrazovka POP – šablony tohoto druhu se použijí pro dynamické 

zobrazení obrazovky POP, 

o Výstupní šablona – šablony tohoto durhu se použijí pro generování 

výstupních dokumentů. 

 Typ - U Druhu šablony „Obrazovka POP“ určuje, zda jde inteligentní 
šablonu, nebo o normální. Volba Obojí není dostupná. U druhu šablony 

„Výstupní šablona“ určuje, kdy může být tato výstupní šablona použita 
v závislosti na výběru šablony pro záznam ověření/kalibrace v aplikaci POP. 

o Normální – šablona může být použita pouze v případě, že uživatel 

v POP vybral pro záznam ověření/kalibrace šablonu druhu „Obrazovka 

POP“ s typem Normální. 

o Inteligentní – šablona může být použita pouze v případě, že uživatel 

v POP vybral pro záznam ověření/kalibrace šablonu druhu „Obrazovka 

POP“ s typem Inteligentní. 

o Obojí – šablona může být použita bez ohledu na vybraný Typ šablony 

„Obrazovka POP“ v záznamu ověření/kalibrace. 

 Formát - Formáty definuje Materna Communications (MC). Formát určuje, 
čím je šablona definovaná: 
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o XLS – šablona je definovaná nahraným xls souborem,  

o Programová – šablona je definovaná programovým kódem, 

o BIRT – šablona je definovaná programovým kódem pomocí 

šablonovacího systému Birt. 

o LaTeX – šablona je definovaná programovým kódem pomocí 

šablonovacího systému LaTeX. 

Formáty MS Excel XLSX 2007, případně předchozí verze formátu XLS (97 -
 2003) jsou jedinými přípustnými formáty šablon.  

 Typ výstupního dokumentu - Dostupné pouze pro šablony druhu 

„Výstupní obrazovka“. Určuje, pro jaký typ výstupního dokumentu šablona 

je. Např. Ověřovací list, Potvrzení o převzetí… Typy výstupních dokumentů 

definuje MC. 

 Název – textový název šablony, který co nejvýstižněji popisuje, k čemu 

šablona slouží, jméno definuje administrátor (jedná se o textový řetězec o 

délce 255 znaků). 

 XLS(X) soubor - odkaz na cestu a jméno  XLS(X) šablony v případě 

definice šablony pomocí XLS(X) souboru. 

 Služba – přiřazení šablony ke konkrétní službě.  

 Druh měřidla - přiřazení šablony ke konkrétnímu druhu měřidla. Pokud 

není vyplněno, šablona je obecná pro všechny typy měřidel. 

 Milník - přiřazení šablony ke konkrétnímu druhu milníku.  

 Výstupní formáty – v jakých výstupních formátech budou vygenerovány 

výstupní soubory na základě této šablony. Je definováno Typem výstupního 

dokumentu, nelze editovat. Slouží pouze pro šablony druhu „Výstupní 

šablona“. 

 Akce – co se s výstupními soubory vygenerovanými na základě této šablony 

bude dít. Je definováno Typem výstupního dokumentu, nelze editovat. Slouží 

pouze pro šablony druhu „Výstupní šablona“ 

Uživatel ČMI může definovat pouze šablony s formátem XLS(x). Ostatní definuje MC. 

V rámci operace založení nové šablony se každá XLS šablona automaticky doplní 
testovacími daty a projde procesem generování PDF dokumentů (pokud je tento typ 

výstupu požadován). Výsledek zpracování je zobrazen uživateli, který se může 

rozhodnout, zda takto nadefinovanou šablonu finálně uloží do systému. 

Detaily šablony 

Pomocí kliknutí na Název se otevře podokno, které zobrazí detailní informace ke 

zvolené šabloně včetně Historie změn. Dále je možné si u šablon definovaných 
pomocí XLS stáhnout aktuální šablonu a to buď ve formátu XLS nebo PDF. 
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Smazání šablony 

Mazání šablon je možné pouze v databázi. Provádí MC. Smazat lze pouze šablona, 
která není nikde v systému použita. V systému použité šablony smazat nelze. 

5.3.3. Milníky 

Milník je objekt, který popisuje aplikační logiku programu. Uživatel ho nemůže sám 
nadefinovat, protože obsahuje aplikační kód, který se přenáší do aplikace POP. Milníky 

představují kroky, kterými musí každá transakce daného typu výkonu projít, aby byla 
korektně zpracována.  

Milník je určen: 
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 jménem, 
 aplikačním kódem. 

V aktuálním seznamu Milníky je možné vyhledávat jednotlivé položky podle Názvu 

nebo Služby. Pokud chce uživatel po vyhledání požadované položky opět zobrazit vše, 
použije volbu Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní.  

U milníků se, mimo jiné, zobrazují jim přiřazené šablony a druh přiřazené šablony. 

 

Založení nového milníku 

Pro založení nového milníku se použije volba Založit nový milník. 

 

Zde se vyplní požadované údaje a nový milník se uloží tlačítkem Uložit.  

Detaily milníku 
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Pomocí kliknutí na Název se otevře podokno, které zobrazí detailní informace ke 
zvolenému milníku. 

Smazání milníku 

Mazání milníků je možné pouze v databázi. Provádí MC. Smazat lze pouze milník, 
který není nikde v systému použit. V systému použité milníky smazat nelze. 

Konfiguraci milníků nastavuje dodavatel systému SOP v rámci inicializace nebo 
administrátor SOP. Uživatel by neměl bez vědomí dodavatele systému druhy měřidel 

měnit, protože tím může negativně ovlivnit chování celého systému. 

5.3.4.  Druhy měřidel 

V této části se definují druhy měřidel. Tento číselník pak používá následně při definici 
šablon v sekci Služby – Šablony. Pokud je v nadefinované šabloně zadán druh 

měřidla, pak je šablona určena pouze pro daný typ měřidla. Není-li druh měřidla 
v definici šablony vyplněn, je šablona všeobecná. Číselník druhů se přenáší do 

databáze ČMI. 

Druh měřidla je určen: 

 jménem, 

 identifikátorem (např. ID z jiných systémů), 
 kódem - strojově čitelný kód, který se využívá na POPu pro rozhodnutí, 

jakou šablonu použít na základě druhu měřidla definovaného u šablony. 

Tento kód se do databáze ČMI nepřenáší. 

V aktuálním seznamu Druhů měřidel je možné vyhledávat jednotlivé položky podle 
Jména nebo Identifikátoru. Pokud chce uživatel po vyhledání požadované položky 

opět zobrazit vše, použije volbu Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní.  

 

Založení nového druhu 
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Pro založení nového druhu měřidla se použije volba Vytvořit nový druh. 

 

Zde se vyplní požadované údaje a nový druh se uloží tlačítkem Uložit druh měřidla.  

Detaily druhu měřidla 

Pomocí kliknutí na Název se otevře podokno, které zobrazí detailní informace ke 

zvolenému druhu. 

Export do externího systému 

Pomocí kliknutí na Exportovat do externího systému dojde k zaslání dat číselníku 

Druhy měřidel do databáze ČMI. Do databáze ČMI se nezasílá se kód. 

Odstranění neplatného druhu 

Pomocí kliknutí na Odstranit neplatný druh (nahradit za jiný) dojde k otevření 

okna, kde může uživatel nahradit neplatný druh měřidla za jiný existující. 

 

Smazání druhu měřidla 

Pokud není zadaný druh měřidla nikde v systému použit, tzn., že k němu není 
přiřazena žádná šablona, lze ho smazat – u jeho jména je v seznamu druhů měřidel 

viditelná volba Smazat. V systému použité druhy měřidel smazat nelze. 

Konfiguraci druhů měřidel nastavuje dodavatel systému SOP v rámci inicializace nebo 
administrátor SOP. Uživatel by neměl bez vědomí dodavatele systému druhy měřidel 

měnit, protože tím může negativně ovlivnit chování celého systému. 

5.3.5.  Veličiny 

V této části se definují veličiny a jejich jednotlivé měrné jednotky včetně převodních 
vztahů mezi jednotkami. Tento číselník pak používá následně při definici některých 

atributů šablon v sekci Služby – Atributy šablony.  
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Pokud je v nadefinovaném atributu šablony zadán Datový typ: Číselná hodnota s 
jednotkami, pak do definice atributu šablony přibude další položka Měřená veličina 

a zde se provede její přiřazení k danému atributu šablony.  

Druh veličiny je určen: 

 jménem, 

 kódem oboru měření, 

 popisem. 

V aktuálním Seznamu veličin je možné vyhledávat jednotlivé položky podle Jména 

nebo Popisu. Pokud chce uživatel po vyhledání požadované položky opět zobrazit vše, 

použije volbu Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní.  

 

Založení nové veličiny 

Pro založení nového druhu měřidla se použije volba Vytvořit novou veličinu. 
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Po vyplnění Jména, Kódu oboru a Popisu se vložená data uloží pomocí tlačítka 

Uložit veličinu.  

Kód oboru měření je označení oboru měření podle předem definovaného číselníku 
oborů z ČMI, nelze tedy do této položky zadat libovolný řetězec znaků. 

Náhled do číselníku ČMI: 

 

Po úspěšném uložení nové veličiny je možné následně definovat jednotlivé hodnoty, 
jednotky veličiny. 
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Definované jednotky pro každou veličinu je možné si prohlédnout a eventuálně upravit 
v seznamu zadaných jednotek: 

  

Vždy pouze jedna z jednotek je definována jako Měřící jednotka a v položce 

Konverze z měřící jednotky má hodnotu „1“. Ostatní jednotky se přepočítávají 

podle nastavené konverze vůči základní jednotce. 

Detaily veličiny 

Pomocí kliknutí na Název v seznamu veličin se otevře podokno, které zobrazí detailní 

informace ke zvolené veličině i jednotlivým jednotkám. 

Smazání veličiny 

Pokud není zadaný druh veličiny nikde v systému použit, lze ho smazat – u jeho 
jména je v seznamu veličin viditelná volba Smazat. V systému použité veličiny 

smazat nelze. 

Konfiguraci veličin nastavuje dodavatel systému SOP v rámci inicializace nebo 
administrátor SOP. Uživatel by neměl bez vědomí dodavatele systému veličiny měnit, 

protože tím může negativně ovlivnit chování celého systému. 
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5.4. GPS 

5.4.1. GPS mapa 

 

Mapa GPS umožňuje pověřenému uživateli ukázat začátky a konce jednotlivých 

metrologických výkonů vybraného pracovníka (Login) ve zvoleném časovém období 

(Od – Do). 
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5.5. Ceník 

Primárním zdrojem ceníku je ERP systém ČMI. Administrátor ceníku může vyvolat 
funkci načtení aktuálního ceníku z ERP ČMI – volba Aktualizovat ceník z ERP.  

SOP bude udržovat historii verzí ceníku, které umožní uživateli zvolit pro výběr. V SOP 

– Ceník je možné položky ceníku pouze prohlížet nebo si stáhnout*.xls(x) podobu 
tohoto ceníku nebo jeho části. Export do xls se provádí volbou na konci ceníku 

Exportovat ceník do xls. V SOP bude použit pouze ceník v CZK, ostatní ceníky (v 

euro, dolarech) se nebudou do SOP přenášet a používat. 

Administraci ceníku může provádět uživatelská role Admin ceníků a finančních 

reportů. 

V aktuálním ceníku je možné vyhledávat jednotlivé položky a to buď podle Čísla 

položky, nebo podle Názvu metrologického výkonu. Pokud chce uživatel po 

vyhledání požadované položky opět zobrazit vše, použije volbu Zrušit filtr a seznam 
se opět zobrazí kompletní. 

 

Dále je možné u každé položky v ceníku nastavit možnosti její editace v POP. Tzn., 

zda může po zadání dané položky metrolog měnit její cenu či nikoliv. Možnosti editace 
jsou následující: 

 Hodnoty ceníkové položky nelze měnit 

 Povolena změna ceníkové položky 
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 Povolena pouze změna ceny 

Změny lze provádět u položek ceníku, u kterých číslo položky začíná 9100… to jsou 

položky se smluvními cenami. Samotná editace a změny se provádějí v aplikaci POP 

při pořizování metrologického záznamu.  
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5.6. Reporty 

5.6.1. Finanční reporty 

Uživatel může jako kritérium pro generování reportu zadat parametry, které omezí 
výběr položek z celkového počtu položek databáze. 

SOP umožní zadat jakoukoliv kombinaci omezujících parametrů. Po kliknutí na 

Stáhnout soubor dojde ke stažení příslušného dokumentu. 

Generování finančních reportů může provádět uživatelská role Admin ceníků a 
finančních reportů.  

U každé transakce je uložen soubor s daty z Pracovního listu a je k dispozici ke stažení 

v xls formátu – volba Stáhnout soubor. 

 

5.6.2. Nefinanční reporty 

Uživatel může jako kritérium pro generování reportu zadat parametry, které omezí 

výběr položek z celkového počtu položek databáze. 

SOP umožní zadat jakoukoliv kombinaci omezujících parametrů. Seznam 

vygenerovaných reportů se zobrazí v okně aplikace po kliknutí na Soubory/Detail a 
umožní uživateli jejich export. 

Generování finančních reportů může provádět uživatelská role Admin nefinančních 

reportů. 
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5.6.3. Převod neuzavřených výkonů 

Zadané a neuzavřené výkony lze převádět z jednoho pracovníka na jiného. K tomu 

slouží sekce Převod neuzavřených výkonů. 

 

V horní části obrazovky je možné nadefinovat parametry vyhledání pro převod 
vybraných výkonů. Vyhledávat jednotlivé položky je možné podle data Od-Do, 
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Uživatelského jména metrologa, Jména zákazníka nebo podle Služby či 
Milníku.  

 

Pokud chce uživatel po vyhledání požadované položky opět zobrazit vše, použije volbu 

Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní.  

Ve spodní části obrazovky je samotný seznam neuzavřených výkonů. Výkony pro 
převod se označí . 

 

Dále se zadá Uživatelské jméno metrologa a volba se potvrdí tlačítkem Předat 

vybrané výkony.  

 

Tím je převod vybraných výkonů dokončen. Systém o tom uživatele informuje 

systémovým hlášením v horní části obrazovky. Stejně tak systém informuje i o 

neúspěšném převodu např. z důvodu chybně zadaného uživatelského jména 

metrologa. 
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5.7. Transakce 

Zde se nachází seznam transakcí. Transakce lze filtrovat, označit jako smazané a lze 
zobrazit změny provedené na transakci – Zobrazit log. 

5.8. Fronta zpracování 

Zde se nachází přehled akcí k transakcím a stav zpracování těchto akcí.  

Jsou zde zobrazené akce k těm transakcím, které zatím nebyly kompletně obslouženy. 

Ve chvíli, kdy je transakce dokončena a jsou pro ni úspěšně dokončeny všechny akce, 
jsou záznamy odstraněny. 

5.9. Úlohy 

Zde se nachází seznam provedených úloh Sloučení zákazníků, Nahrazení druhu 

měřidla a další s informacemi o průběhu a výsledku úlohy. 

5.10. Uživatelé 

Každý uživatel systému SOP musí mít přiřazený účet v databázi organizace (DO) před 

jeho založením v SOP. 

Společným identifikátorem mezi SOP a DO je uživatelské jméno v SOP, které musí být 

stejné jako jméno před zavináčem v emailové adrese pracovníka ČMI. Pokud není 

nalezen uživatel v DO, pak mu nelze v SOP založit uživatelský účet. 

Každý uživatel SOP má své vlastní heslo, které nijak nesouvisí s hesly v ostatních 

systémech ČMI. Heslo musí mít min. 5 znaků bez nutnosti pravidelné aktualizace, 
jinak nejsou nastavena žádná další omezení. 

SOP vychází z předpokladu, že v databázi organizace bude u každého uživatele 

uveden seznam povolených rolí v SOP. Tzn., že v případě nalezení uživatele v DO, se 
automaticky do SOP načtou i jeho povolené role SOP. Do doby reálného nasazení DO 

se budou data o uživatelích zavádět do SOP ručně. 

Výchozí přehled rolí uživatelů v SOP: 

 Superadmin SOP, 

 Admin SOP, 

 Admin typů transakcí + šablona, 

 Admin ceníků a finančních reportů (vč. vyrovnání nevyrovnané finanční 

uzávěrky), 

 Admin uživatelů, 

 Admin nefinančních reportů, 

 Admin transakčních úředních značek, 

 SPM uživatel (SPM user), 

 Metrolog (POP user), 

 Admin GPS, 

 Admin předávání neuzavřených výkonů, 
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 SPM GŘ, 

 Ředitel OI, 

 Vedoucí OI. 

Správu uživatelů může provádět pouze uživatelská role Admin. 

5.10.1. Vytvoření ČMI uživatele 

Nový uživatel se založí volbou Uživatelé – Vytvoření ČMI uživatele, kam se zadá 
požadované jméno a potvrdí volbou Vyhledat. 

Pokud není v databázi organizace nalezen zadaný uživatel, systém o tom zobrazí 

zprávu: 

  

Pokud je uživatel nalezen, lze ho zadat i do SOP. 

5.10.2. ČMI uživatelé 

Zde se zobrazuje seznam uživatelů systému SOP.  

K dispozici je filtr u sloupce Aktivní, kde lze filtrovat uživatele podle toho, zda se 
jedná o aktivního uživatele, blokovaného nebo smazaného.  

 

Po výběru uživatele se zobrazí Detail ČMI uživatele. 

Některé atributy uživatelů lze měnit, jiné jsou dané. Předmětem editace jsou 

následující atributy uživatele: 

 Status uživatele, kde jsou možné stavy 

o Aktivní, 

o Blokovaný, 
o Smazaný. 

 Heslo 
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K uživateli se evidují následující atributy, které se však přebírají z databáze 

organizace a není je proto možno v SOP editovat. Jedná se o následující identifikátory: 

 osobní číslo, 
 jméno + příjmení + titul, 

 role SOP, 

 identifikátor (jednopísmenný) pro kalibrační list, 
 číslo oddělení pro kalibrační list (OI pro daňový doklad jsou první dva znaky 

čísla oddělení = číslo střediska), 

 emailová adresa, 
 telefonní číslo. 
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Blokace/aktivace uživatele 

V rámci editace lze provést i blokaci popř. opětovnou aktivaci uživatele SOP. Pokud 

bude uživateli změněn status na Blokovaný, pak při jeho prvním pokusu o přihlášení 
v POP, SPM či Admin SOP bude jeho požadavek na přihlášení zamítnut. 

V případě změny stavu uživatele z Blokovaný na Aktivní, pak při jeho prvním 
pokusu o přihlášení v POP, SPM či Admin SOP bude jeho požadavek na přihlášení 

zpracován a povolen vstup do aplikace. 

Blokaci/aktivaci uživatele může provádět pouze uživatelská role Admin uživatelů 
příslušného pracovníka ČMI. 

Smazání uživatele 

Pokud bude nastaven status uživatele na Smazaný, pak se takový uživatel již 

nemůže přihlásit (viz blokace) a současně u něj již nejde měnit jeho editovatelné 

atributy. Žádný uživatel není ze systému SOP úplně odstraněn z důvodu zachování 

integrity dat.  

Smazání uživatele může provádět pouze uživatelská role Admin uživatelů. 
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5.11. Správa značek 

 

Transakční úřední značky jsou v prostředí ČMI distribuovány na základě výše 

uvedeného diagramu.  

Na začátku roku administrátor transakčních úředních značek zaeviduje nové 

transakční úřední značky do SOP a následně je přiděluje jednotlivým SPM. SPM pak 

předávají tyto značky jednotlivým metrologům.  

Na konci roku naopak metrolog vrací nespotřebované transakční úřední značky zpět 

SPM společně s protokolem vrácených a nespotřebovaných značek.  

V případě ztráty či poškození smí Administrátor provést ruční korekci stavu vrácených 

značek na základě protokolu o zničení či ztrátě úřední značky. 

Administrátor transakčních úředních značek spravuje evidenci transakčních úředních 
značek v SOP. Může kdykoliv vygenerovat bilance úředních transakčních značek 

(evidovaných, spotřebovaných, vrácených, zničených) podle kritérií (např. jména 

metrologa či SPM uživatele, čas, stavu značky). 

Současně může Administrátor transakčních úředních značek zaevidovat do SOP nové 

řady úředních značek, které budou předmětem distribuce na pracoviště SPM. 
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5.11.1. Zavedení 

Zavedení transakčních značek může provádět pouze uživatel s příslušnou rolí. 

Nové řady transakčních úředních značek lze do SOP zadat volbou Správa značek – 

Zavedení a zadání řady se potvrdí volbou Nahrát řadu značek.  

 

Pokud je nutné přidat číselnou řadu, která není souvislá - několik samostatných 
číselných rozsahů např. 100-200, 300-400, k tomu slouží zelené tlačítko . Pro 

smazání již zadané číselné řady se použije červený křížek  vlevo u vybraného 

číselného rozsahu. 

 

5.11.2. Bilance 

Toto podmenu umožňuje kdykoliv zobrazit bilanci značek SPM versus Metrolog. 
V aktuálním seznamu je možné zobrazit buď celkovou bilanci, nebo je možné použít 
filtr a výběr omezit. 

Pokud chce uživatel po vyhledání požadovaných dat opět zobrazit vše, použije volbu 

Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní. 
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Uživatel má možnost zobrazit Protokol distribuce/vrácení a Protokol 

znehodnocení/zcizení, pokud byly vytvořeny, a případně vytisknout. 
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5.11.3. Distribuce značek (přidělení SPM) 

Administrátor SOP přidělí zvolenému uživateli SPM vybrané transakční úřední 

značky. Jejich evidence je uložena v systému SOP. Admin SOP musí vybrat 

evidenční čísla značek, které předává na SPM. SOP vygeneruje distribuční list 
hlavních úředních značek, který admin SPM vytiskne a společně s metrologem 

podepíší. Elektronická podoba distribučního listu se bude archivovat v SOP, 

autorizace bude pouze v papírové podobě. 

Pracovník SOP v protokole o distribuci vyplňuje následující položky: 

 Úřední značky pro rok, 

 Přijímá pracovník – výběrem ze seznamu, 

 Čísla úředních značek od – do  

 Datum 

Automaticky se doplní položky Č. dokum. a Místo distribuce, které se přiřadí 

podle adresy přihlášeného pracovníka SPM. 

  

5.11.4. Korekce stavu 

V případě ztráty či poškození smí Administrátor provést ruční korekci stavu vrácených 

značek na základě protokolu o zničení či ztrátě úřední značky. 

5.11.5. Vrácení značek 

Metrolog vrátí pracovníkovi SPM vybrané transakční úřední značky. Jejich evidence je 

uložena v systému SOP. SPM musí vybrat pouze počet evidenčních značek, které mu 

metrolog vrací zpět. Jednotlivá čísla značek se nezadávají. 
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Pracovník SPM vytvoří neovlivnitelný protokol vrácení transakčních úředních značek a 
spotřebovaných transakčních značek vč. bilance nespotřebovaných, spotřebovaných a 

zničených značek. Elektronická podoba protokolu se bude archivovat v SOP, avšak 

autorizace bude pouze v papírové podobě. Bilanci nespotřebovaných, spotřebovaných 

a zničených značek si může  SPM i metrolog na POP kdykoliv vygenerovat a tím se 
připravit na předávku. 

Pracovník SPM v protokole o distribuci vyplňuje následující položky: 

 Úřední značky pro rok, 

 Předává pracovník – výběrem ze seznamu, 

 Počet kusů u jednotlivých typů ( A/ B/ C) transakčních značek 

 Datum 

Automaticky se doplní položky Č. dokum. a Místo distribuce, které se přiřadí podle 
adresy přihlášeného pracovníka SPM. 

 

5.11.6. Znehodnocení značek 

V případě ztráty či poškození může Administrátor provést ruční korekci stavu 

vrácených značek na základě protokolu o zničení či ztrátě úřední značky v sekci 

Znehodnocení značek. 

Volba Správa značek – Znehodnocení značek umožňuje vytvoření protokolu o 

znehodnocení čí ztrátě značek, který musí dodat metrolog a podepsat společně 

s příslušným pracovníkem SPM. Protokol se uchovává v systému v elektronické 
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podobě a současně je nutné vytisknout tento protokol a podepsat jak metrologem, tak 
i pracovníkem SPM. 

Pracovník SPM v protokole o distribuci vyplňuje následující položky: 

 Příjmení a jméno osoby odpovědné za úřední značku – výběrem ze 
seznamu, 

 Typ značky,  

 Číslo značky,  
 Rok 

 Popis důvodu znehodnocení úřední značky, 

 Popis důvodu ztráty úřední značky, 
 Odepsat z evidence s opatřením /bez opatření, 

 Popis opatření, 

 Datum 

Automaticky se doplní položka Č. dokum. 
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5.11.7. Použití značek mimo POP 

Toto podmenu umožňuje zadat použití transakčních značek mimo aplikaci POP. 

5.11.8. Přehled značek 

Toto podmenu umožňuje kdykoliv zobrazit přehled správy transakčních značek. 
V aktuálním seznamu je možné zobrazit buď přehled celkového stavu, nebo je možné 
použít filtr a výběr omezit. 

Pokud chce uživatel po vyhledání požadované položky opět zobrazit vše, použije volbu 

Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní.  
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5.11.9. Bilance značek 

Toto podmenu umožňuje kdykoliv zobrazit bilanci značek metrologa. V aktuálním 
seznamu je možné zobrazit buď celkovou bilanci, nebo je možné použít filtr a výběr 

omezit. 

Pokud chce uživatel po vyhledání požadovaných dat opět zobrazit vše, použije volbu 

Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní. 
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5.12. Sestavy 

V této části aplikace je možné vytvářet různé typy sestav a přehledů. Na SPM je 
k dispozici pouze sestava Použitá čísla KL. 

5.12.1. Použitá čísla KL (kalibračních listů) 

Pro každého metrologa bude existovat řada (4-místné číslo střediska, pomlčka, 

písmena KL, pomlčka, jedno písmeno identifikující pracovníka a bez mezer čtyřmístné 

pořadové číslo v nepřerušované číselné řadě počínaje 0001, pomlčka, dvojčíslí roku). 

Příklad: 0014-KL-S1234-13. Evidence bude vždy v elektronické podobě. Číslo 
kalibračního listu generuje POP v okamžiku provedení metrologického výkonu – 

kalibrace v souvislé řadě.  

Formát číselné řady kalibračních listů lze definovat u šablony kalibračního listu. Tzn. 

výše uvedenou definici lze v budoucnu kdykoliv upravit. 

SPM kdykoliv může vygenerovat sestavu použitých čísel kalibračních listů a to 
celkovou nebo za vybraného metrologa. Metrolog na POP si také může vygenerovat 

sestavu svých použitých čísel kalibračních listů. 

  

V aktuálním seznamu je možné zobrazit celkovou sestavu použitých KL, nebo je 

možné použít filtr a výběr omezit. 

Pokud chce uživatel po vyhledání požadovaných dat opět zobrazit vše, použije volbu 
Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní. 

5.13. Evidence finanční uzávěrky 

Metrolog POP se dle potřeby a vnitřní směrnice nejpozději do 6. kalendářního dne 
následujícího měsíce dostaví na pracoviště SPM a předloží: 

 hotovost vybranou za provedené výkony, 

 doklady o vypořádání: 

o potvrzení z terminálu platebních karet, 
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o potvrzení o uložení na účet, 

o ústřižky z poštovních poukázek. 

Aplikace SOP vygeneruje protokol finanční uzávěrky, který bude obsahovat částku, 

kterou měl předat metrolog v hotovosti. Dále pak částku, na kterou musí doložit 
vypořádání (potvrzení z terminálu nabídne aplikace SPM sama). Následně částku, 

kterou skutečně předal v hotovosti a částku, na kterou má doklady. Jak v případě 

korektního vypořádání, tak i v případě diference se uzávěrka uzavře. Role Admin 
ceníků a finančních reportů bude moci vyrovnávat nevyrovnané uzávěrky. Protokol 

finanční uzávěrky se vytiskne a podepíše. 

V případě nevypořádané uzávěrky bude prostřednictvím emailu informován distribuční 
emailový seznam pracovníků ČMI dle pracovního zařazení. Konkrétní emailové adresy 

pro dané pracovní zařazení se budou online načítat z databáze organizace. 

Metrolog může ve své aplikaci POP před zahájením uzávěrky na SPM vyvolat bilanci 

pokladny, která zobrazí uživateli podklady pro finanční uzávěrku. 

5.13.1. Seznam finančních uzávěrek 

Toto podmenu umožňuje kdykoliv provést přehled všech evidovaných finančních 

uzávěrek. V aktuálním seznamu jsou vidět všechny dostupné finanční uzávěrky. Také 

je možné použít filtr a výběr omezit. 

Pokud chce uživatel po vyhledání požadovaných dat opět zobrazit vše, použije volbu 

Zrušit filtr a seznam se opět zobrazí kompletní. 

Vytvořený přehled je možné Exportovat do formátu XLS pro další použití. 
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Pokud je finanční uzávěrka nevyrovnaná, je možné prohlédnout si bližší údaje 

kliknutím na položku Nevyrovnaná ve sloupci Status příslušné finanční uzávěrky. 

5.13.2. Detail finanční uzávěrky 

Detail vybrané finanční uzávěrky je možné zobrazit v tomto podmenu. Finanční 

uzávěrky se zobrazují podle vybraných kritérií. 

 

5.14. TUZ uživatelé 

Zde je možnost přiřadit uživatele TUZ k SPM. 
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5.15. Počet licencí 

Zobrazí přehled o počtu poskytnutých a použitých licencí. 
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6. Použité zkratky 

Zkratka Popis 

SOP Systém osobních pokladen 

POP POP je aplikace SOP běžící v online nebo semionline režimu na přenosném 

PC (notebook, netbook, tablet) nebo speciálním terminálu 

SPM SPM neboli aplikace Stabilního Pokladního Místa je aplikace SOP běžící na 

víceúčelovém PC s OS Windows, na kterém běží aplikace SOP v režimu 

online 

VOJ Vnitřní organizační jednotka ČMI 

ERP Ekonomický informační systém organizace 

EAN Čárový kód 

DO  Databáze organizace (nový systém ČMI) zabývající se agendou 

personalistiky 

DB ČMI Databáze zákazníků a měřidel 

RES Registr ekonomických subjektů 

PDF/A Nezměnitelný elektronický formát dokumentu, určený k archivaci. Definice 

viz ISO19005-2 

SED Systém elektronických dokumentů 

DB ED Modul databáze elektronických dokumentů 

PDF GEN Modul generátor dokumentů v PDF 

PDF/A GEN Modul převodu dokumentů do PDF/A 

DIGI SIGN  Modul digitálního podpisu a časové značky 

MMP Systém Materna Mobile Payment 

LOG Modul logování 

MAIL Mailbox pro ukládání dokumentů 

Šablona XLS Objekt SOP, představující šablonu vybraného formuláře ve formátu MS 

OFFICE XLSX popř. XLS 
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7. Závěr  

Přejeme Vám příjemnou práci s aplikací SOP a v případě problémů kontaktujte 

support MATERNA Communications a.s.  


