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1 ÚVOD 

Ryant OtWIin CalSync je nástupce nástroje Ryant OtWIin, který je určen pro 
obousměrnou synchronizaci složek mezi aplikací MS Outlook a ostatními systémy 
(backendy). V současnosti je podporována synchronizace se systémem InChange 
s možným rozšířením o další systémy (např. Google). Mezi synchronizované složky 
patří 

 kalendáře  

 kontakty  

 úkoly   
 
Oproti původnímu řešení je OtWIin CalSync charakterizován následujícím výčtem 
vlastností: 

 vlastní synchronizace složek (včetně konfiguračního nástroje) probíhá v rámci 
samostatného procesu, který je zcela nezávislý na aplikaci MS Outlook 

 podporuje profily uživatele Windows, které jsou uloženy na sdílených discích. 
Původní verze umožňoval synchronizaci složek pouze v případě, že byl profil 
uživatele uložen na lokálním disku, zpravidla ve složce 

c:\Documents and Settings\ jméno_uživatele 

 možnost synchronizace složek bez spuštění aplikace MS Outlook 

 urychlení procesu synchronizace 

 nastavení automatické odpovědi v případě nepřítomnosti 

 změna hesla aktuálního InChange uživatele 

 intuitivnější konfigurace - konfigurační nástroj svým vzhledem připomíná 
prostředí MS Outlook 

 automatická detekce dostupnosti nových verzí a jejich snadná instalace 
 
Ve výchozím nastavení synchronizačního nástroje dochází k vytvoření doplňku 
modelu COM (add-inu) aplikace MS Outlook a synchronizačního nástroje OtWIin 
CalSync. Po každém spuštění aplikace MS Outlook je inicializován doplněk OtWIin, 
který spouští proces OtWIinCalSync.exe - synchronizační nástroj. Ten je zodpovědný 
za provádění synchronizace a zobrazení konfiguračního dialogu pro nastavení. 
Proces OtWIinCalSync.exe provádí synchronizaci pro MAPI profil, který odpovídá 
aktuálnímu profilu běžící aplikace MS Outlook. Skutečnost, že je proces 

OtWIinCalSync.exe spuštěný, signalizuje notifikační ikona  zobrazená v 
oznamovací oblasti MS Windows (viz Obrázek 1). 
 

 
Obrázek 1 - notifikační ikona 

 
Po uzavření aplikace MS Outlook dojde k ukončení procesu OtWIinCalSync.exe a 
nadále nedochází k žádné synchronizaci. Ta je znovu zahájena v okamžiku dalšího 
spuštění aplikace MS Outlook nebo spuštění konfiguračního nástroje (např. přes 
nabídku Start → Ryant OtWIin → Konfigurace) a spuštění automatické 
synchronizace na záložce Synchronizace (viz kapitola 3.6). 
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Po prvním spuštění nástroje dochází k vytvoření nového úložiště složek v MS 
Outlook pod názvem Sdílené složky - OtWIin. V tomto úložišti se ve složkách 
Kalendáře resp. Kontakty resp. Úkoly ukládají synchronizované složky ostatních 
uživatelů. 
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2 INSTALACE 

Nástroj OwIin CalSync je distribuován pomocí instalačních balíčků MSI, jejichž název 
v sobě zahrnuje verzi a architekturu MS Office, pro kterou jsou určeny. Formát 
balíčku je následující: 

OtWIin-verze-Setup_arch.msi, 
 

kde veze specifikuje verzi synchronizačního nástroje (např. 2.0.1) a arch udává 
architekturu MS Office (32 bit příp. 64 bit). Příkladem budiž verze 

OtWIin-2.0.1-Setup_x86.msi. 
 
Pro instalaci MSI balíčku je zapotřebí administrátorské oprávnění. Nástroj je 
instalován pro všechny uživatele Windows. 
 
64bitová verze je určena pouze pro 64bitové OS Windows, které mají instalovanou 
64bitovou verzi produktu MS Office. Pro 64bitové OS, které používají 32bitový 
produkt MS Office, je určena 32bitová verze synchronizačního nástroje. 
 
Po úspěšně provedené instalaci dojde po nejbližším spuštění aplikace MS Outlook 
k přidání lišty tlačítek doplňku OtWIin do uživatelského rozhraní aplikace MS Outlook 
(viz Obrázek 2). Instalace dále vloží do nabídky Start → Programy složku Ryant 
OtWIin. V ní se nacházejí tyto položky: 

 odkaz na spuštění synchronizačního nástroje 

 odkaz na domovské stránky společnosti Ryant, s.r.o. 

 odkaz na odinstalování doplňku synchronizačního nástroje 

 licenční ujednání pro používání nástroje OtWIin CalSync (ve formátu rtf) 
 

 
Obrázek 2 - lišta doplňku OtWIin v aplikaci MS Outlook 
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3 KONFIGURACE 

Spuštění synchronizačního nástroje je možné provést dvěma způsoby: 

 přímou volbou z nabídky Start → Programy → Ryant OtWIin → Konfigurace. 
V tomto případě dojde k zobrazení inicializačního dialogu (viz Obrázek 3). Po 
provedení inicializace a připojení k InChange je zobrazen konfigurační dialog 
synchronizačního nástroje (viz Obrázek 4). 

 spuštěním aplikace MS Outlook 
 

 
Obrázek 3 - inicializační dialog 

 

 
Obrázek 4 - konfigurační dialog synchronizačního nástroje 

 
Pokud během inicializace nedojde z jakéhokoliv důvodu k připojení k InChange 
(nedostupnost serveru, chybné autentizační údaje, apod.), je zobrazen chybový 
dialog, jak znázorňuje Obrázek 5. 
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Obrázek 5 - chybové hlášení neúspěšného připojení k InChange 

 
Konfigurační dialog (Obrázek 4) je rozdělen na dvě části: 

 Navigační lišta – je umístěna v levé části dialogu. Dále se dělí na 
o tlačítka reprezentující skupiny záložek (umístěná ve spodní části – 

Nastavení, Kalendáře, Kontakty, apod.) 
o vlastní záložky se nacházejí nad tlačítky skupin záložek a poskytují 

rychlou navigaci pro přepínání objektů zobrazených v panelu objektů 

 Panel objektů – vyplňuje většinu části dialogového okna vpravo od navigační 
lišty. Zobrazuje objekty vybrané v navigační liště 

 
Popisu jednotlivých záložek a objektů se věnují následující podkapitoly. 

3.1 Nastavení 

Nastavení poskytuje trojici záložek určenou pro základní nastavení synchronizačního 
nástroje včetně připojení k InChange. 

3.1.1 InChange 

Záložka InChange prezentuje v panelu objektů aktuální nastavení nezbytné pro 
připojení k InChange a synchronizaci. Pro vlastní připojení je nezbytné specifikovat 5 
parametrů uvedených v tabulce Tabulka 1. 
 

Název pole Význam 

e-mailový účet e-mailový účet uživatele InChange. Výchozí hodna je 
získána jako e-mailová adresa výchozího účtu aktuálního 
MAPI profilu aplikace MS Outlook. 

heslo uživatelské heslo pro přístup k InChange 

hostitel název serveru (případně jeho IP adresa) hostující službu 
InChange. Výchozí hodnota je získána z názvu POP3 nebo 
IMAP serveru výchozího účtu aktuálního MAPI profilu 
aplikace MS Outlook. 

XML RPC řetězec udávající URL pro XML RPC komunikaci 
s aplikačním serverem InChange. Výchozí hodnota je  
xmlrpc. 

SSL logický příznak udávající, zda navázané spojení s InChange 
má být zabezpečené (SSL protokol) nebo nezabezpečené 
pomocí HTTP protokolu 
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Tabulka 1 - parametry nezbytné pro vytvoření spojení s InChange 

 
Správnost specifikovaných údajů je možné ověřit stisknutím tlačítka Test. V případě 
úspěšného navázání spojení s InChange dojde k zobrazení dialogu zobrazeném na 
obrázku Obrázek 6. 
 

 
Obrázek 6 - hlášení informující o úspěšném připojení k InChange 

 
Tlačítko Auto. nastavení umožňuje provést automatické nastavení pro připojení 
k InChange na základě specifikovaného jména (e-mailového účtu a hesla), jak 
dokládá Obrázek 7. V případě správné konfigurace webové služby a korektní e-
mailové adresy dojde k automatickému nastavení údajů z tabulky Tabulka 1, 
v ostatních případech je nutné provést manuální konfiguraci. 
 

 
Obrázek 7 - dialog pro zadání účtu a hesla pro automatické nastavení připojení 

 

Synchronizační nástroj umožňuje změnit heslo pro přístup aktuálně přihlášeného 
uživatele do InChange – viz tlačítko Změnit heslo. Jeho stisknutí vyvolá zobrazení 
dialogu pro změnu hesla, jak dokládá Obrázek 8. 
 

 
Obrázek 8 - dialog pro změnu hesla 

 
Při každém uložení provedených změn (tlačítko Uložit) dochází k vytvoření nového 
spojení s InChange. 
 
V rámci nastavení je možné kontrolovat, zda je povolená synchronizace složek mezi 
MS Outlook a InChange – zaškrtávací tlačítko synchronizace povolena a typ složek, 
které je možné synchronizovat: 

 schůzky 

 kontakty 
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 úkoly 
 
Záložka umožňuje specifikovat časový litmit (v sekundách) pro provedení jednoho 
XML RPC požadavku při komunikaci s InChange. Čím je limit menší, tím je větší 
pravděpodobnost, že pře velkém datovém toku nedojde k obsloužení jednoho 
požadavku při pomalém připojení. V pomalé konektivitě je tedy doporučeno nastavit 
limit na vyšší hodnotu. 

3.1.2 Automatická odpověď 

Pomocí synchronizační nástroje je možné aktivovat a měnit nastavení automatické 
odpovědi v nepřítomnosti pro aktuálně přihlášeného InChange uživatele. 

 
Obrázek 9 – nastavení automatické odpovědi pro InChange 

3.1.3 Ostatní 

Záložka Ostatní slouží pro konfiguraci parametrů ovlivňující synchronizaci, které 
přímo nesouvisí s InChange. Přehled a význam všech parametrů shrnuje Tabulka 2. 
 

Název pole Význam 

Interval synchronizace udává interval (v  minutách) provádění synchronizace všech 
složek určených k synchronizaci. Výchozí hodnotou je 60 
minut a rozpětí je možné uvádět od 5 do 1000 minut. 

Jazyk specifikuje jazyk prostředí (synchronizačního nástroje 
včetně konfiguračního dialogu a doplňku OtWIin). 
V současnosti jsou podporovány tyto jazyky: 

 čeština (výchozí) 

 angličtina 

Jazyk je aplikován  po restartu synchronizačního nástroje, 
v případě doplňku OtWIin po restartování aplikace MS 
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Outlook. 

zahájit synchronizaci 
po spuštění MS 
Outlook 

udává, zda po spuštění aplikace MS Outlook dojde ke 
spuštění synchronizačního nástroje a zahájení 
synchronizace aktuálního MAPI profilu s definovanou 
periodou. Pokud toto pole není zaškrtnuto a je vyžadována 
synchronizace, musí být synchronizační nástroj manuálně 
spuštěn a po jeho inicializaci ručně spuštěna synchronizace 
– jednorázovou nebo automatickou (tj. v pravidelných 
intervalech). 

povolit doplněk OtWIin povoluje nebo zakazuje spuštění doplňku OtWIin v aplikaci 
MS Outlook. Pokud doplněk není povolený, nedochází po 
spuštění aplikace MS Outlook k zobrazení lišty (viz Obrázek 
2) a zároveň nedochází k synchronizaci definovaných 
složek. 

Zobrazit průběh 
synchronizace 

umožňuje specifikovat, zda během synchronizace dochází 
k zobrazení synchronizačního dialogu zobrazující průběh 
prováděné synchronizace (viz Obrázek 25). 

Zobrazit výsledek 
synchronizace 

v případě, že nedochází k zobrazování průběhu prováděné 
synchronizace, je možné definovat, zda má být zobrazeno 
dialogové okno s výsledkem provedené synchronizace. Volit 
je možné mezi těmito možnostmi: 

 vždy 

 při detekci chyb 

 nikdy 

Příkladem výsledku provedené synchronizace je dialog 
zobrazený na obrázku Obrázek 28. 

Je doporučeno, aby tato volba byla nastavena alespoň na 
hodnotu při detekci chyb. 

Max. neprůhlednost 
synchronizačního 
dialogu 

definuje (v procentech) míru neprůhlednosti dialogu, který 
zobrazuje průběh a výsledek prováděné synchronizace. 

Při 0% není dialog viditelný, při 100% je zcela viditelný. 

Zobrazit ikonu 
aplikace 
v oznamovací oblasti 

zobrazuje nebo skryje ikonu  synchronizačního nástroje v 
oznamovací oblasti MS Windows (viz Obrázek 1). 

 

automaticky ověřovat 
nové verze 

dochází k automatickému ověřování dostupnosti nové verze 
synchronizačního nástroje pro přihlášeného uživatele 
InChange (viz kapitola 3.1.3.1) 

Ověřit Provede ověření dostupnosti nové verze synchronizačního 
nástroje pro přihlášeného uživatele InChange (viz kapitola 
3.1.3.1) 
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Max. počet položek ve 
skupině během 
synchronizace 

Počet položek, které jsou naráz synchronizovány v rámci 
jednoho požadavku. Čím je počet vyšší, tím větší je celkový 
datový tok během jednoho HTTP požadavku (a tím i větší 
časová náročnost pro jeho provedení). 

Tabulka 2 - parametry záložky Ostatní 

 

 
Obrázek 10 - záložka Ostatní 

3.1.3.1 Automatické aktualizace 
 

Při zaškrtnutí pole automaticky ověřovat nové verze (viz Obrázek 10) dochází 
k automatické kontrole dostupnosti nových verzí synchronizačního nástroje. 
Ověřování probíhá pro právě přihlášeného InChange uživatele po dokončené první 
synchronizaci po spuštění synchronizačního nástroje a poté v pravidelných 
intervalech po 12 hodinách. Je-li k dispozici nová verze aplikace, dojde k zobrazení 
notifikačního dialogu (viz Obrázek 11) v pravé spodní části obrazovky. 
 

 
Obrázek 11 - notifikační dialog informující o dostupnosti nové verze aplikace 

 

Ověření dostupnosti nové verze je možné provést ručně stisknutím tlačítka Ověřit (viz 
Obrázek 10). Je-li k dispozici nová verze aplikace, je zobrazen dialog zobrazený na 
obrázku Obrázek 12. 

 
Obrázek 12 - dialog informující o dostupnosti nové verze při ručním ověření 



 12 

 

Při požadavku na stažení a instalaci nové verze aplikace dojde k zobrazení dialogu, 
který umožňuje specifikovat Windows uživatele, pod kterým bude spuštěn instalační 
proces, viz Obrázek 13. Výběr je možný provést z následujících možností: 

 aktuální uživatel – případ, kdy aktuálně přihlášený uživatel vlastní 
administrátorské oprávnění, které umožňuje provádět instalace aplikací 

 uživatel definovaný serverem – pokud aktuálně přihlášený uživatel nevlastní 
administrátorské oprávnění, je možné specifikovat přihlašovací údaje 
administrátora/administrátorů (doména, uživatel, heslo) v InChange pro 
doménu nebo účet. Tyto údaje jsou použity pro případnou instalaci. 

 vlastní uživatel – umožňuje definovat přihlašovací údaje existujícího uživatele 
s administrátorským oprávněním 

 

 
Obrázek 13 - dialog pro specifikaci uživatele Windows, pod kterým bude spuštěna instalace 

nové verze 

 

Dojde-li k úspěšnému spuštění instalačního procesu, je automaticky ukončen 
synchronizační nástroj. Po provedení instalace nové verze je synchronizační nástroj 
automaticky spuštěn. 
 

 
V případě použití synchronizačního nástroje v operačních systémech Windows Vista 
a vyšších, kde je nastaveno Řízení uživatelských účtů na upozorňování změn 
v počítači, dochází při spuštění instalačního procesu (Ryant.Installer) k upozornění 
znázorněném na obrázku Obrázek 14. Pro provedení úspěšné instalace je nutné 
povolit provedení změn. 
 

 
Obrázek 14 - dialog upozorňující na provedení změn v počítači 
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3.2 Kalendáře 

Tlačítko Kalendáře změní záložky navigační lišty, kdy dochází k zobrazení složek 
aplikace MS Outlook se zvýrazněnými kalendáři (viz Obrázek 15). Kalendáře jsou 
zobrazeny ve stromové hierarchii a nachází se zde minimálně dva kořenové uzly: 

 název výchozího úložiště aktuálního MAPI profilu aplikace MS Outlook. 
Zpravidla se jedná o Osobní složky. 

 Sdílené složky – OtWIin pro uchování kalendářů (a dalších synchronizovaných 
složek) ostatních uživatelů. 

 
Při stisknutí tlačítka Kalendáře dojde k automatickému zobrazení výchozího 
kalendáře MS Outlook (mající většinou název Kalendář). V panelu objektů jsou pak 
zobrazeny informace o vybraném kalendáři MS Outlook společně s informacemi 
odpovídajícího kalendáře v InChange, se kterým dochází k synchronizaci. 
 

 
Obrázek 15 - záložka Kalendáře s výchozím kalendářem aplikace MS Outlook 

 

Pro kalendář MS Outlook dochází k zobrazení následujících údajů: 

 název složky (kalendáře). Ten je možné změnit stisknutím tlačítka 
Přejmenovat za předpokladu, že se nejedná o výchozí kalendář. 

 počet položek (schůzek, událostí) uložených v kalendáři. Toto pole je pouze 
pro čtení. 

 identifikátor (Id) kalendáře v MS Outlook. Toto pole je pouze pro čtení. 

 cesta ve složkách aplikace MS Outlook, v níž lze kalendář nalézt. Toto pole je 
pouze pro čtení. 

 
Pro kalendář InChange jsou dostupné tyto údaje: 

 tlačítko synchronizovat se složkou umožňující specifikovat, zda odpovídající 
kalendář MS Outlook má být synchronizován s kalendářem v InChange. 
Konkrétní kalendář v InChange je možné určit pomocí tlačítka Procházet. Jeho 
stisknutím dojde k zobrazení dialogu, který umožňuje zobrazit a vybrat pro 
aktuálně přihlášeného InChange uživatele konkrétní kalendář (viz Obrázek 
16). 
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 počet položek (schůzek, událostí) obsažených v kalendáři. Toto pole je pouze 
pro čtení. 

 počet synchronizovaných položek zobrazuje počet událostí, které jsou 
navzájem synchronizovány (spárovány) mezi odpovídajícími kalendáři v MS 
Outlook a InChange. Toto pole je pouze pro čtení. 

 datum a čas naposledy provedené synchronizace mezi MS Outlook a 
InChange specifikovaného kalendáře. Toto pole je pouze pro čtení. 

 tlačítko příští synchronizaci provést od s kalendářem, který umožňuje 
definovat, že nejbližší prováděná synchronizace bude synchronizovat všechny 
události aktuální kalendáře, které byly modifikované po specifikovaném datu. 
Události, které jsou starší, budou ignorovány (při běžné synchronizaci dochází 
k synchronizaci pouze takových položek, které byly modifikované, tj. 
vytvořené, aktualizované nebo odstraněné, od naposledy provedené 
synchronizace). 

 tlačítko povolit obnovení položek při příští synchronizaci je možné využít 
v případě, kdy není možné v InChange provést vytvoření/modifikaci/odstranění 
položky z důvodu chybějícího oprávnění v příslušné složce. Pokud tlačítko 
není zaškrtnuto, pak synchronizace položky skončí chybou. Pokud naopak 
zaškrtnuto je, tak dojde k obnovení položky v Outlooku tak, aby stav složky 
odpovídal stavu složky v InChange, tj. pokud v Outlooku došlo k: 

o vytvoření položky, tak je v Outlooku odstraněna 
o modifikaci položky, tak je v Outlooku vrácena do původního stavu 
o odstranění položky, tak je v Outlooku vytvořena nová 

Tlačítko je zaškrtnuto pouze pro jednu synchronizaci. Při druhé synchronizaci 
je tlačítko již odškrtnuto. 
Pokud dochází k první synchronizaci, uživatel nemá právo vytváření 
položek ve složce v InChange a tlačítko je zaškrtnuté, pak dojde 
k odstranění VŠECH položek v Outlooku! 

 

 
Obrázek 16 - výběr kalendáře pro aktuálního InChange uživatele 

 
V případě, že není k dispozici spojení s InChange, není možné provádět žádné 
nastavení synchronizovaného kalendáře. 
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Ve výchozím nastavení je přednastavena synchronizace výchozího kalendáře MS 
Outlook s výchozím kalendářem aktuálního uživatele InChange (tím je zpravidla 
pracovní kalendář mající název work). 

3.2.1 Sdílené kalendáře 

Přidání synchronizace ostatních uživatelů InChange, tzv. sdílené kalendáře, je 
možné provést jedním z uvedených postupů: 

 v hlavní nabídce zvolit Soubor → Nová sdílená složka → Kalendář 

 zobrazením kontextového menu ve stromovém zobrazení složek MS Outlook 
a výběrem položky  Nová sdílená složka (viz Obrázek 17) 

 zobrazením kontextového menu tlačítka Kalendáře navigační lišty a výběrem 
položky  Nová sdílená složka (viz Obrázek 18) 

 

 
Obrázek 17 - kontextové menu ve stromovém zobrazení složek MS Outlook 

 
 

 
Obrázek 18 - kontextové menu tlačítka Kalendáře navigační lišty 

 

Po provedení některého z výše popsaného úkonu dojde k zobrazení dialogového 
okna s dostupnými uživateli v InChange a jejich kalendáři (viz Obrázek 19). 
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Obrázek 19 - dialog pro výběr kalendáře InChange uživatele 

 
Po výběru konkrétního uživatele a jeho kalendáře je v MS Outlook vytvořen nový 
kalendář - v úložišti sdílených složek (Sdílené složky – OtWIin) ve složce Kalendáře. 
Název vytvořeného kalendáře v MS Outlook je odvozen z příjmení a jména kontaktu 
InChange účtu, jemuž sdílený kalendář patří. Pokud k InChange účtu není přiřazen 
žádný kontakt, odpovídá název kalendáře v MS Outlook názvu kalendáře 
v InChange. Kalendář je možné přejmenovat stisknutím tlačítka Přejmenovat (viz 
Obrázek 21). 
 

 
Obrázek 20 - nově vytvořený sdílený kalendář v aplikaci MS Outlook 
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Obrázek 21 - přejmenování nové sdílené složky 

 

Jakmile jednou dojde ke specifikaci sdíleného kalendáře v InChange, není možné jej 
změnit pomocí tlačítka Procházet (tlačítko není oproti nesdíleným kalendářům 
dostupné). Pokud je přesto vyžadována synchronizace s jiným kalendářem, je nutné 
vytvořit nový sdílený kalendář podle výše uvedeného postupu a synchronizaci 
původního kalendáře zakázat (odškrtnout tlačítko synchronizovat se složkou) nebo 
rovnou původní sdílený kalendář odstranit (buď v aplikaci MS Outlook nebo pomoci 
konfiguračního dialogu). 
 
V konfiguračním dialogu je možné provést odstranění pouze sdíleného kalendáře a 
to pomocí položky Odstranit kontextového menu ve stromovém zobrazení složek MS 
Outlook (viz Obrázek 17). Odstranění ostatních kalendářů (mimo úložiště Sdílené 
složky – OtWIin) není možné. 
 
Pokud dojde ke změně struktury složek v MS Outlook, není taková změna 
automaticky propagována do stromového zobrazení složek v konfiguračním dialogu. 
Aktualizaci změn je možné provést výběrem položky Aktualizovat v kontextovém 
menu stromového zobrazení složek (viz Obrázek 17). 

3.3 Kontakty 

Tlačítko Kontakty změní záložky navigační lišty, kdy dochází k zobrazení složek 
aplikace MS Outlook se zvýrazněnými kontakty. Složky jsou zobrazeny ve stromové 
hierarchii a je možné s nimi provádět identické operace jako s kalendáři (viz kapitola 
3.2). 

3.4 Úkoly 

Tlačítko Úkoly změní záložky navigační lišty, kdy dochází k zobrazení složek 
aplikace MS Outlook se zvýrazněnými úkoly. Složky jsou zobrazeny ve stromové 
hierarchii a je možné s nimi provádět identické operace jako s kalendáři (viz kapitola 
3.2). 
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3.5 Audit Log 

Audit Log je určen za účelem uchování a zobrazení protokolů událostí, ke kterými 
došlo v průběhu prováděných synchronizací. Je možné v něm vyhledat informace 
dostačující k nalezení příčin neprovedené synchronizace konkrétní položky či 
informace o všech položkách, které byly v minulosti synchronizovány. 
Informace jsou uloženy v databázovém souboru, který je separátní pro každý MAPI 
profil. Aby nedocházelo k nadměrnému růstu tohoto souboru, jsou všechny záznamy 
protokolu událostí starší než 21 dní automaticky odstraňovány. 
 
Audit Log obsahuje minimálně jednu záložku mající název Seznam (viz Obrázek 22). 
Ta v panelu objektů zobrazuje: 

 filtr pro specifikaci (omezení výběru) konkrétních záznamů protokolu událostí 

 seznam s vlastními záznamy protokolu událostí 
 

 
Obrázek 22 - seznam protokolu událostí odpovídajících specifikovanému filtru 

 
Ve filtru je možné specifikovat: 

 název položky 

 začátek a konec - spodní a horní mez data vzniku záznamu s protokolem 
události. Meze nemusí být definovány (stačí odškrtnou tlačítko specifikující 
konkrétní datum) 

 závažnost – každý protokol události má definovanou svoji závažnost, která 
nabývá jedné z níže uvedených hodnot: 

o debug (událost s nejnižší prioritou) 
o info – informativní záležitost 
o warning - varování 
o error – chyba (nejvyšší priorita) 

 
Po nastavení filtru je nutné znovu načíst data s protokoly událostí (tlačítko Načíst). 
Nastavení filtru na původní hodnoty a opětovné načtení dat provádí tlačítko 
Vyprázdnit. 



 19 

Pro odstranění všech záznamů z protokolu událostí je možné využít tlačítko Odstranit 
vše. 
 
Dvojitým kliknutím myši nad konkrétním řádkem seznamu protokolu událostí dojde 
k zobrazení jeho detailu (zároveň vytvoření nové záložky v navigační liště) (viz 
Obrázek 23). Uzavření aktuálního detailu protokolu události je možné stisknutím 

tlačítka , které se nachází v pravé horní nebo pravé spodní části panelu objektů. 
 

 
Obrázek 23 - detail konkrétní události 

3.6 Synchronizace 

Tlačítko Synchronizace zobrazuje jedinou záložku – Synchronizace, která umožňuje: 

 spustit jednorázovou synchronizaci (nebo zastavit aktuálně prováděnou 
synchronizaci) 

 spustit nebo zastavit automaticky prováděnou synchronizaci 
 
Obsah panelu objektů pro synchronizaci je uveden na obrázku Obrázek 24. 
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Obrázek 24 - záložka Synchronizace 

3.7 Jednorázová synchronizace 

Stisknutím tlačítka Start je možné vynutit zahájení synchronizace konfigurovaných 
složek, tlačítkem Stop ji případně zastavit. 
 
Panel dále zobrazuje průběh aktuálně prováděné synchronizace (ten je zároveň 
zobrazen v samostatném synchronizačním dialogu (viz Obrázek 25) za předpokladu, 
že je zobrazení povoleno v nastavení). 
Průběh prováděné synchronizace se skládá ze dvou ukazatelů průběhu: 

 průběh synchronizace složek 

 průběh synchronizace položek v rámci aktuálně synchronizované složky 
 
Po každém dokončení synchronizace dojde k zobrazení statistik (viz Obrázek 27), 
které se skládají z celkového počtu: 

 položek, které byly vytvořeny v InChange nebo MS Outlook 

 položek, které byly aktualizovány v InChange nebo MS Outlook 

 položek, které byly odstraněny v InChange nebo MS Outlook 

 položek, které byly obnoveny v MS Outlook z důvodu neexistujícího oprávnění 
vytvoření resp. aktualizace resp. odstranění položky v InChange (např. 
v případě úprav ve sdílených kalendářích ostatních uživatelů) 

 detekovaných chyb během synchronizace 
 

 
Obrázek 25 - dialog zobrazující průběh prováděné synchronizace 
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Obrázek 26 - konfigurační dialog se záložkou Synchronizace během prováděné synchronizace 

 
 

 
Obrázek 27 - statistiky provedené synchronizace 

 

Výsledek provedené synchronizace je zobrazen v místě synchronizačního dialogu. 
Úspěšně dokončenou synchronizaci znázorňuje Obrázek 28, chybu pak Obrázek 29. 
Kliknutím na odkaz Klikněte pro více informací dojde k zobrazení konfiguračního 
dialogu se záložkou Audit Log. 
 

 
Obrázek 28 - dialog s výsledkem úspěšně dokončené synchronizace 
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Obrázek 29 - dialog s výsledkem dokončené synchronizace  během níž došlo k minimálně 

jedné chybě 

3.8 Automatická synchronizace 

Synchronizační nástroj v pravidelných intervalech (definovaných na záložce 
Nastavení → Ostatní) umožňuje definovat periodu, v rámci které dochází 
k opakovanému spouštění synchronizace složek specifikovaných konfigurací. 
 
Informaci o tom, zda je automatická synchronizace zapnutá, znázorňuje pole 
s popiskem Spuštěno resp. Zastaveno umístěné vpravo od popisku Stav automatické 

synchronizace (viz Obrázek 24). Stisknutím ikony  dochází ke spuštění 

automatické synchronizace, stisknutím  k jejímu zastavení. 
Datum a čas nejbližšího spuštění synchronizace v případě zapnuté automatické 
synchronizace je uveden v poli Začátek příští synchronizace. Synchronizace bude 
skutečně spuštěna pouze za předpokladu, že v uvedeném čase bude spuštěn proces 
OtWIinCalSync.exe. 
 

 
Některé parametry nastavení jsou ukládány v lokálních databázích, které jsou 
specifické pro každý MAPI profil (např. informace o synchronizovaných složkách), 
některé v konfiguračním XML souboru (např. ostatní nastavení), který je specifický 
pro každého uživatele Windows a některé přímo v InChange (např. automatická 
odpověď). Dojde-li ke změně libovolného z parametrů bez přímého zásahu uživatele, 
není možné provést uložení takového záznamu (viz Obrázek 30). Za tímto účelem je 

každý objekt v panelu objektů vybaven aktualizačním tlačítkem , který provede 
opětovné načtení dat z databáze či InChange. 
 

 
Obrázek 30 - chyba při ukládání složky (objekt byl v DB modifikovaný) 

 

 

Konfigurační dialog umožňuje provést konfiguraci pro synchronizaci libovolného 
existujícího MAPI profilu. Aktuálně konfigurovaný profil je zobrazen ve spodní části 
panelu objektů (viz Obrázek 4). Změnu profilu je možné provést pomocí hlavní 
nabídky konfiguračního dialogu Soubor → Profily a vybrat jeden ze zobrazených 
MAPI profilů. 
V případě, že dochází ke změně profilu a je spuštěna automatická synchronizace, je 
zobrazeno hlášení zobrazené na obrázku Obrázek 31. Pokud uživatel potvrdí změnu 
profilu, je pozastavena automatická synchronizace stávajícího profilu a 
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synchronizace nového profilu není spuštěna. Tu musí provést uživatel manuálně na 
záložce Synchronizace. 
 

 
Obrázek 31 - změna MAPI profilu při spuštěné automatické synchronizaci 

 

 

Ukončení synchronizačního nástroje (a tím i aktuálně prováděné synchronizace 
případně automatické synchronizace) je možné těmito operacemi: 

 pomocí hlavní nabídky konfiguračního dialogu (Soubor → Konec) 

 výběrem položky Konec v kontextovém menu (viz Obrázek 32) notifikační 

ikony   v oznamovací oblasti MS Windows 

 ukončením aplikace MS Outlook (za předpokladu, že je povolen doplněk 
OtWIin – viz Tabulka 2) 

 

 
Obrázek 32 - kontextové menu notifikační ikony 

 
Pokud dochází k ukončení synchronizačního nástroje prvním nebo druhým 
způsobem, je vždy zobrazeno hlášení vyzývající k potvrzení ukončení. V případě 
spuštěné automatické synchronizace se jedná o hlášení uvedené na obrázku 
Obrázek 33, v ostatních případech hlášení z obrázku Obrázek 34. 
 

 
Obrázek 33 - ukončení synchronizačního nástroje v případě spuštěné automatické 

synchronizace 
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Obrázek 34 - ukončení synchronizačního nástroje v případě zastavené automatické 

synchronizace 

 
Konfigurační údaje synchronizačního nástroje (konfigurační databáze, konfigurační 
XML soubor, pst soubor pro sdílené složky a souborové protokoly) jsou umístěny 
v profilu Windows uživatele ve složce Data aplikací\OtWIin. Ve většině případech se 
jedná o následující cestu: 

c:\Documents and Settings\jméno_uživatele\Data aplikací \OtWIin 
 
V anglických verzích systému Windows odpovídá složka Data aplikací složce 
Application Data. Ve Windows Vista či 7 se jedná zpravidla o 

c:\Users\ jméno_uživatele \AppData\Roaming\OtWIin 
 
Pro výchozí nastavení operačního systému není složka Data aplikací viditelná 
pomocí Průzkumníka Windows. Pro její zviditelnění je zapotřebí nastavit Viditelné 
soubory a složky v Možnostech složky Ovládacích panelů. 
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4 SOFTWAROVÉ A HARDWAROVÉ POŽADAVKY 

 Windows Installer 3.5 nebo vyšší 

 MS .NET Framework 2.0 SP2 

 Windows XP SP3, Windows Vista, Windows 7 

 MS Outlook 2003, 2007, 2010 (32bit, 64bit), 2013 (32bit, 64bit), 2016 (32bit, 
64bit) 

 

 256 MB RAM 

 150 MB volného místa na disku pro 1 uživatele. 
 
Vlastní instalace vyžaduje 20MB. Logy aplikace jsou uchovány v profilu uživatele a 
ve výchozím nastavení dochází k vytváření max. 10 souborů o velikosti 5MB s 
protokoly pro synchronizační proces a max. 5 souborů  o velikosti 4MB  pro doplněk 
OtWIin. Pro každý MAPI profil aplikace MS Outlook je vytvářen databázový soubor 
uchovávající vazby synchronizovaných položek a Audit Log. Velikost tohoto souboru 
se pohybuje v desítkách MB (v závislosti na protokolování a počtu 
synchronizovaných položek). 
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5 POZNÁMKY 

5.1 Aktualizace z verzí nižších než 2.0.0 

Nachází-li se v systému předešlé verze synchronizačního nástroje (nižší než 2.0.0), 
není nutné provést jejich odinstalování, nicméně odinstalování je doporučené. 
V případě odinstalování je zapotřebí odstranit původní úložiště sdílených složek. To 
je možné provést následovně: 

Start → Nastavení → Ovládací panely → Pošta → Zobrazit profily → MAPI 
profil aplikace Outlook a jeho vlastnosti → Datové soubory → odebrat složku 
Sdílené složky – OtWIin. 

5.2 32 bitová a 64 bitová verze 

Synchronizační nástroj je dodáván ve dvou konfiguracích – pro 32 bitové a 64 bitové 
prostředí. 64 bitová verze je určena pouze 64 bitové OS Windows, které mají 
instalovány 64 bitové MS Office. 32 bitová verze synchronizačního nástroje nebude 
na takové stanici funkční. 
Obdobně 64 bitový OS Windows s 32 bitovým MS Office vyžaduje 32 bitový 
synchronizační nástroj. V tomto případě rovněž platí, že 64 bitová verze 
synchronizačního nástroje na takové stanici nebude funkční. 

5.3 Není zobrazen nový sdílený kalendář 

V některých případech může při vytvoření nového sdíleného kalendáře docházet 
k situaci, kdy nový kalendář není zobrazen na záložce Kalendář v sekci Vlastní 
kalendáře. Důvodem je skutečnost, že kalendář byl vytvořen v pst souboru externí 
aplikací – synchronizačním nástrojem – a neexistuje způsob, kterým je možné 
aplikaci MS Outlook o této události notifikovat. Pro zobrazení nového kalendáře 
v sekci Vlastní kalendáře je nutné provést některý z těchto kroků: 

 restart aplikace MS Outlook 

 zobrazení Seznamu složek v MS Outlook (klávesová zkratka Ctrl + 6 nebo 
pomocí hlavního menu zvolit Přejít → Seznam složek), čímž v navigačním 
panelu aplikace MS Outlook dojde k zobrazení seznamu složek, který je 
podobný seznamu z konfiguračního dialogu. Nyní stačí v seznamu složek 
nalézt rodičovskou složku nově přidaného kalendáře, např. Sdílené složky – 
OtWIin → Kalendáře (viz Obrázek 35), čímž dojde k zobrazení nového 
kalendáře. V tomto okamžiku je možné provést přepnutí na záložku Kalendář 
v MS Outlook a v sekci Vlastní kalendáře je zobrazen nově přidaný kalendář 
(viz Obrázek 36). 
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Obrázek 35 - výběr rodičovské složky nově přidaného sdíleného kalendáře franta_01_prac 

 

 
Obrázek 36 - nový sdílený kalendář v sekci Vlastní kalendáře 
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6 POZNÁMKY K VERZÍM 

6.1 2.0.2 

 Urychlení synchronizace za podpory implementace hromadné aktualizace 
položek v InChange 

 Podpora automatické detekce nových verzí, provádění jejich stažení a 
instalace. 

 Opravena synchronizace opakujících se událostí (v případě chybějícího typu 
role účastníka v InChange nedošlo k synchronizaci celé události. Nová verze 
v tomto případě vytváří typ povinný účastník). 

 Nové sdílené složky jsou přidávány přímo do složek Kalendáře resp. Kontakty 
resp. Úkoly v úložišti sdílených složek. Název nové sdílené složky je 
přednastaven na jméno (příjmení + křestní jméno) kontaktu, který odpovídá 
InChange účtu nové sdílené složky. Pokud takový kontakt neexistuje, 
odpovídá výchozí název sdílené složky v aplikaci MS Outlook názvu složky 
v InChange. Název složky v MS Outlook je možné kdykoliv upravit stisknutím 
tlačítka Přejmenovat. 

 Synchronizace není spuštěna v případě, kdy chybí konektivita do Internetu 
nebo nejsou nakonfigurovány žádné složky. V tomto případě nedochází ke 
generování chyb, pouze varování resp. informativního hlášení v Audit Logu. 

 Podpora automatického nastavení pomocí služby InChangeAutoConf (záložka 
Nastavení → InChange, tlačítko Auto. nastavení) na základě specifikovaného 
e-mailového účtu a hesla. 

 Ve stromovém seznamu složek, které odpovídají složkám aplikace MS 
Outlook jsou zobrazeny pouze kalendáře, kontakty a úkoly. Původní struktura, 
odpovídající struktuře složek v MS Outlook, byla odstraněna. Touto úpravou 
bylo dosaženo vyšší přehlednosti dostupných složek v MS Outlook. Pro 
každou složku (kalendář/kontakty/úkoly) dochází k zobrazení cesty. 

 Opravena chyba, kdy docházelo automaticky k synchronizaci položek, které 
se vykytují v podsložkách (např. podkalendářích) InChange složky, aniž by 
byla jejich synchronizace vynucena (zapnuta). 

 Možnost podpory komprese klientských a serverových dat při XML RPC 
komunikaci 

6.2 2.0.3 

 Opravena chybná synchronizace schůzek, u kterých došlo k aktualizaci (při 
změně plánované schůzky v MS Outlook 2003 SP3, 2007, 2010 dochází ke 
změně unikátního identifikátoru (EntryId) objektu). 

6.3 2.0.4 

 umožněna konfigurace časového limitu (v sekundách) pro XML RPC 
komunikaci s InChange (Nastavení → InChange) 

 umožněna konfigurace maximálního počtu položek v rámci skupiny během 
synchronizace (Nastavení → Ostatní) 

 uchován příznak „zobrazit čas jako volný“ při synchronizaci s InChange 
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6.4 2.0.5 

 odstraněna chyba synchronizace sdílené složky při obnovení odstraněné 
položky (k obnově položky nikdy nedošlo a synchronizace celé složky byla 
přeskočena, tj. nebylo možné synchronizovat nové změny ve složce) 

6.5 2.0.6 

 odstraněna chyba, kdy nebylo možné provést synchronizaci outlookové složky 
v případě, že se ve složce nachází položka jiného typu (např. distribuční 
seznamy mezi kontakty) 

6.6 2.1.0 

 použita nová verze Redemption knihovny (5.3.0.2828), která mj. řeší problém 
s modifikovanými časovými zónami v registru Windows. 

6.7 2.1.1 

 opravena synchronizace při připojeni aplikace Outlook do MS Exchange. Při 
synchronizaci složek docházelo k chybě, neboť při připojení k MS Exchange 
jsou identifikátory položek (EntryID) generovány až po uložení položky 
v úložišti. 

 opravena chyba způsobující zatuhnutí konfiguračního dialogu při opakované 
změně nastavení synchronizované složky. 

 při automatické aktualizaci doplňku dochází k přednastavení typu účtu, pod 
kterým bude doplněk instalován, na základě hodnoty uvedené v preferencích 
uživatele InChange (jedná se o parametr default_installer_user_type, kde: 

o 0 = aktuální uživatel 
o 1 = uživatel definovaný serverem 

o 2 = vlastní uživatel) 

6.8 2.1.2 

 možnost připojení k outlookovému profilu obsahující v názvu mezery. 
 

6.9 2.1.3 

 při připojování outlookového backendu dochází k ověření, zda existují výchozí 
složky pro kalendář, kontakty a úkoly. 

 možnost nastavení minimální periody synchronizace na 1 min. 

 logování je prováděno do max. 20 souborů o max. velikosti 15MB. 

6.10 2.1.4 

 kontrola lokace PST souboru sdílených složek (pokud se nenachází na 
předpokládané cestě, nedojde ke spuštění doplňku). 

 kontrola správného pojmenování úložiště sdílených složek (pokud neodpovídá 
názvu 'Sdílené složky - OtWIin', dojde k jeho přejmenování). 
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 odstranění případných memory leaků v Outlook backendu. 

6.11 2.2.0 

 automatickou synchronizaci je možné zahájit, pouze pokud běží MS Outlook. 

 aplikace reaguje na ukončení (restart, vypnutí, odhlášení) systému, kdy 
dochází k ukončení doplňku v MS Outlook a synchronizačního procesu 
OtWIinCalSync.exe, přičemž jsou uvolněny všechny alokované COM objekty 
včetně knihovny Redemption. 

 implementace opravného mechanismu položek v PST souboru. V určitých 
případech totiž nemusí dojít k fyzickému zápisu (vytvoření, aktualizace, 
odstranění) položek v PST souboru. Předpokládejme, že při synchronizaci ve 
směru InChange → Outlook dojde k vytvoření nové položky v Outlooku a 
odpovídajícího vazebního databázového záznamu v tabulce 
synchronizovaných položek (SynchronizedItem). Pokud nedojde k fyzickému 
uložení položky do PST souboru, pak při opětovném spuštění doplňku a 
zahájení synchronizace dojde k detekci odstraněné položky v Outlooku (chybí 
v PST souboru, ale ve vazební tabulce se vyskytuje) a její odstranění 
v InChange.  
 

Opravný mechanismus funguje následovně: 

 do databázové tabulky OutlookModifiedItem jsou ukládány veškeré změny 
(vytvoření, aktualizace, odstranění) prováděné nad položkami v rámci všech 
úložišť v MS Outlook. 

 při každém spuštění doplňku nebo změně outlookového profilu dochází 
ověření, zda stav všech položek v MS Outlook odpovídá stavu modifikovaných 
položek v databázi: 
 

1. Iterujeme všechny outlookové položky, pro každou položku: 
1.1. pokud se nenachází mezi modifikovanými outlookovými položkami, položka je 

OK 
1.2. pokud se nachází mezi modifikovanými outlookovýmu položkami, tak pro: 

1.2.1. modifikovanou položku typu CREATE, UPDATE porovnáme časy 
poslední modifikace: 

1.2.1.1. pokud OL.modify_time odpovídá DB.modify_time, pak je položka 
OK 

1.2.1.2. pokud je OL.modify_time větší než DB.modify_time, pak je 
poškozený PST soubor a outlooková položka je nová, která při 
nejbližší synchronizaci bude synchronizovaná do InChange. Pro 
stávající synchronizovanou položku musíme nastavit synchronizaci 
ve směru InChange → Outlook a zároveň odstranit informace pro 
outlookový backend synchronizované databázové položky, což 
zajistí znovuvytvoření InChange položky v Outlooku 

1.2.1.3. pokud je OL.modify_time menší než DB.modify_time, pak je 
poškozený PST soubor a outlookovou položku je nutné aktualizovat 
z InChange, tj. pro synchronizovanou položku nastavit synchronizaci 
ve směru InChange → Outlook 

1.2.2. modifikovanou položku typu DELETE je poškozený PST soubor → 
odstraníme položku z Outlooku a nastavíme odstranění pro případnou 
synchronizovanou položku ve směru Outlook → InChange 
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2. Iterujeme databázové modifikované outlookové položky a pro každý záznam typu 
CREATE a UPDATE nalezneme odpovídající outlookovou položku. Pokud 
položka chybí, pak je PST soubor poškozen a pro odpovídající synchronizovanou 
položku nastavíme synchronizaci ve směru InChange → Outlook, přičemž 
odstraníme informace odpovídající outlookovému backendu. 

6.12 2.2.1 

 odstraněno párování položek mezi Outlook a InChange backendem. 
 datové soubory MS Outlook (úložiště) nejsou přidávána mezi sledovaná 

úložiště (generující události v případě modifikace položky) pokud odpovídají 
IMAP účtu. 

 při synchronizaci backendu (směr databáze modifikovaných položek → 
backend) dochází ke kontrole, zda se identifikátor cílové položky nachází 
v cílovém backendu. Pokud ne, pak je identifikátor resetován a dojde 
k vytvoření nové položky v cílovém backendu. Tato úprava zamezí 
duplicitnímu vytváření položek v databázi synchronizovaných položek. Bez 
úpravy mohlo docházet k přepisování položek v backendech. 

6.13 2.2.2 

 implementace Realtime synchronizace (synchronizace po změně pololožky 

v MS Outlook), prozatím ve směru Outlook  InChange. 
 

6.14 2.2.3 

 oprava instalační utility Installer.exe provádějící instalaci nových verzí. Pro 
Windows Vista a vyšší docházelo pro uživatele, který nebyl administrátorem, 
spuštění procesu Installer nekonečně krát. 

6.15 2.2.4 

 XMLRPC komunikace s InChange je kódována v UTF-8 

 výchozí datum pro zahájení synchronizace pro kontakty je nastaveno na 
1.1.2005 

6.16 2.2.5 

 obnovení položek do původního stavu (při chybějícím oprávnění) je umožněno 
pouze v případě, že je explicitně zaškrtnuta volba povolit obnovení položek při 
příští synchronizaci 

 výchozí datum pro zahájení synchronizace pro kontakty je nastaveno na 
1.1.2000 

 implementace logování do Syslogu 

6.17 2.2.6 

 opravena extrapolace času ukončení doby trvání opakované události a úkolu. 
V některých případech mohlo docházet k neočekávanému pádu aplikace 
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v důsledku přetečení zásobníku, který byl způsoben nekonečným rekurentním 
prováděním extrapolace. 

6.18 2.2.7 

 upraveno chybové hlášení při startu OtWIinu v případě, že se nepodaří připojit 
k InChange. Je odlišen případ, kdy synchronizér ještě nebyl v minulosti 
konfigurován od případu, že se nezdaří připojit k InChange (chybné 
autentizací údaje, nedostupnost server, apod.). V obou případech je uživateli 
nabídnuta možnost zobrazení konfiguračního dialogu. 

 rozsah pro maximální počet položek ve skupině pro hromadnou synchronizaci 
je nastaven na 5-150, výchozí je 100 (původní rozsah byl 20-100). 

 opravena možnost logování XML-RPC komunikace v případě, že je 
komprimovaná 

 na serveru (v SASu) je možné specifikovat následující nové konfigurační 
možnosti: 

o otwiin_auditlog_records_treshold - treshhold (ve dnech) po který jsou 
uchovávány záznamy v audit logu lokální databáze 

o otwiin_log_xmlrpc_communication - umožňuje logovat XML-RPC 
komunikaci (požadavky a odpovědi) 

o otwiin_enable_xmlrpc_request_compression - povoluje kompresi XML-
RPC požadavků 

o otwiin_enable_xmlrpc_response_compression - povoluje kompresi 
XML-RPC odpovědí 

 

6.19 2.2.8 

 při každém nastavení Outlook profilu (typicky startu aplikace OtWIin) dochází 
k: 

o ověření referenční integrity indexů lokálního databázového *.sdf 
souboru a v případě její poškození k opravě 

o zmenšení (compact) lokálního databázového *.sdf souboru 

 z lokální *.sdf databáze byla z tabulky outlook_folder odstraněna dvojice 
indexů idx_modified_folder_folder_id a idx_modified_folder_id 

 

 

6.20 2.2.9 

 oprava nastavení masky „rdoRecurrence.DayOfWeekMask“ při týdenním 
opakování (události/úkolu). V případě, že v InChange není při týdenním 
opakování specifikován den v týdnu, nebylo možné korektně vytvořit 
odpovídající událost/úkol v Outlooku a při hledání výjimek opakování (v 
Outlooku) došlo k zatuhnutí synchronizačního enginu na úrovni Redemption 
knihovny - pravděpodobně vstup do nekonečné smyčky. 
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6.21 2.3.0 

 oprava chyby, která se projevovala zejména u MS Outlook 2010 při použití 
MAPI profilu. Pokud MS Outlook nebyl spuštěn, pak nebylo možné 
v konfiguračním dialogu nastavit žádný kalendář, kontakt nebo úkol – při 
pokusu aplikace vždy bez varování spadla. Chyba byla způsobena 
nestabilními MPAI profily – v Redemption knihovně je nutné pro takové profily 
volat metodu RDOStores.UnwrapStore) 

 při vytváření nových složek pro kontakty ve sdíleném úložišti (Sdílené složky - 
OtWIin) docházi k automatickému zaškrtnutí volby "Zobrazit složku jako 
Adresář" (ve vlastnostech složky typu kontakty) 

 přechod na novou verzi Redemption knihovny (5.3 → 5.9) 

 pro instalačního průvodce MSI balíčku byl vytvořen nový grafický design  

6.22 2.3.1 

 opravena chyba synchronizace položek, kdy synchronizovaná DB položka 
nemá definovaný ani levý, ani pravý identifikátor backendu. V takovém 
případě selhala synchronizace celé složky. Nově dochází k detekci takového 
stavu, a pokud se vyskytne taková položka v DB, je DB záznam odebrán a 
vynucena synchronizace ve směru Outlook → InChange. 

6.23 2.3.2 

 přidána nová utilita OtWIin.Enabler, která povolí doplněk OtWIin v Outlooku, 
který byl zakázán. Princip utility: 

o detekce instalované verze MS Outlook Office (a její architektury – x86 
resp. x64) 

o ověření LoadBehavior v registrech (viz např. 
http://support.savance.com/index.php?/eioboard/Knowledgeb
ase/Article/View/226/17/how-to-troubleshoot-outlook-add-
in-issues) 

o ověření, zda doplněk OtWIin není zakázán – klíč Resiliency v registrech 
(viz např. http://www.adamfowlerit.com/2012/06/01/disabled-
add-ins-in-microsoft-office/) 

 pokud je doplněk zakázán, tak pro MS Outlook 2016 a 2013 
dochází k nastavení klíče DisabledItems v registrech (viz např. 
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2758876) 

 podpora přidávání emailové adresy kontaktu do našeptávače – kdykoliv dojde 
k modifikaci kontaktu v Outlooku (manuálně nebo při synchronizaci ve směru 
InChange → Outlook), je vytvořen tzv. nickname (položka v našeptávači) 
složený z prvních tří e-mailových adres kontaktu. Díky tomu je možné při 
komponování nové e-mailové zprávy zobrazen inteligentní našeptávač při 
specifikaci příjemců zprávy. 

 opravena chyba, kdy při vytvoření meetingu (událost s účastníky) na základě 
InChange události (tj. synchronizace ve směru InChange → Outlook) 
nedocházelo k zobrazení organizátora a jednotlivých účastníků v události v 
Outlooku (zobrazena byla pouze prázdná pole, bez e-mailových adres). 

http://support.savance.com/index.php?/eioboard/Knowledgebase/Article/View/226/17/how-to-troubleshoot-outlook-add-in-issues
http://support.savance.com/index.php?/eioboard/Knowledgebase/Article/View/226/17/how-to-troubleshoot-outlook-add-in-issues
http://support.savance.com/index.php?/eioboard/Knowledgebase/Article/View/226/17/how-to-troubleshoot-outlook-add-in-issues
http://www.adamfowlerit.com/2012/06/01/disabled-add-ins-in-microsoft-office/
http://www.adamfowlerit.com/2012/06/01/disabled-add-ins-in-microsoft-office/
https://support.microsoft.com/en-us/kb/2758876
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6.24 2.3.3 

 opravena chyba, která se projevila v Outlooku 2016 (2013), kde v jednom 
profilu bylo konfigurováno více IMAP účtů. Po spuštění grafického prostředí 
(konfiguračního dialogu) nebo modifikaci položky v Outlooku došlo 
k vysokému zatížení CPU procesem OtWIin CalSync a zacyklení procesu. 
Synchronizační proces nebylo možné řádně ukončit a jediné možné ukončení 
bylo pomocí Správce úkolů. Doplněk byl pro takovou konfiguraci Outlook 
profilu nepoužitelný. 

 

6.25 2.4.0 

 implementace Realtime synchronizace (synchronizace po změně položky 

v InChange), ve směru InChange   Outlook. Změny položek jsou 
z InChange zasílány pomocí ActiveMQ fronty. Po konfiguraci nové/aktualizací 
stávající složky (např. kalendáře) nefunguje realtime synchronizace okamžitě, 
ale musí nejprve dojít k „řádné“ synchronizaci po uplynutí intervalu 

synchronizace (Nastavení  Ostatní  Interval synchronizace) nebo její 

vynucení v konfiguračním dialogu (Synchronizace  Start) či za pomocí 

tlačítka  v Outlooku. 

6.26 2.4.1 

 upravena manipulace s aliasy. V případě, že byl OtWIin konfigurován proti 
InChange za pomocí aliasu, nebylo mj. možné nastavit automatickou odpověď 

 opraveno. 

6.27 2.4.2 

 přidána podpora pro synchronizaci fotek kontaktů. Fotky jsou 
synchronizovány, pokud je zapnut transport fotek pomocí XML/RPC: 

get_preferences(), kde “rpc_photo” = true 
V Outlooku jsou fotky reprezentovány jako příloha kontaktu, která se nazývá 
ContactPicture.jpg. 

6.28 2.4.3 

 opravena synchronizace opakovaných událostí ve směru InChange   
Outlook:  

o Pokud datum zahájení opakování (recurrence pattern) byl na serveru 
změněn (posunut dopředu), pak v Outlooku u opakované události 
nedošlo k posunutí, pouze k přidání počtu opakování); 

o Jestliže došlo ke změně délky (doby události) na serveru, pak 
v Outlooku tato délka nebyla změna. K její změně došlo až po další 
modifikaci události na serveru. 

 upravena manipulace s opakovanými událostmi a úkoly. Pokud se 
v opakované položce nachází v Outlooku výjimka typu položka, pak tato 
položka je automaticky odstraněna a nahrazena novou položkou, která je kopií 
původní položky ve výjimce. Tím je potlačena standardní funkcionalita 



 35 

Outlooku a ztratí se tak vazba na původní opakovanou položku. Na druhou 
stranu je dosaženo funkcionality, že v InChange se jeví událost/úkol totožně 
jako odpovídající událost/úkol v Outlooku. Specifikace iCalnedar/iTask totiž 
nedefinuje výjimku typu položka u položky s opakováním. 
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7 MOŽNÉ PROBLÉMY 

7.1 Chybné definice časových zón 

V případě, že dojde k modifikaci některé časové zóny v registrech Windows, nemusí 
synchronizační nástroj korektně fungovat (při přístupu k MAPI objektům v MS 
Outlook, ukládání časových údajů do MSSQL CE databáze, apod.). Chyby jsou 
nejčastěji doprovázeny následujícími chybovými hláškami (dostupnými z audit logu 
nebo souborového protokolu): 
 

System.Runtime.InteropServices.COMException (0x8000FFFF): Invalid 

argument to date encode 

   in Redemption.RDOItemsClass.Add(Object Type) 

 
resp. 
 

System.ArgumentException: Could not convert "2012-06-18 11:56:21" 

to a datetime value. Please use the standard ANSI SQL format: 

"yyyy-mm-dd", "yyyy-mm-dd hh:nn:ss" or "yyyy-mm-dd hh:nn:ss:zzz" 

formats 

   in Redemption.MAPITableClass.ExecSQL(String SQLCommand) 

 
Modifikaci časových zón mohou způsobit např. produkty třetích stran. Uveďme 
instalaci softwaru TimeMaker od stejnojmenné společnosti, kdy dochází k modifikaci 
časovou zónu Israel Standard Time uloženou v registru 
 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows 

NT\CurrentVersion\Time Zones\Israel Standard Time\TZI 

 

Správná hodnota klíče odpovídá  
 

88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,0

0, 00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00,00 

 
a nikoli 
 

88,ff,ff,ff,00,00,00,00,c4,ff,ff,ff,00,00,09,00,07,00,17,00,02,00,0

0, 00,00,00,00,00,00,00,03,00,05,00,1e,00,02,00,00,00,00,00,00,00 

 
, jak tomu je po instalaci produktu. 

7.2 Není možné změnit položku v Outlooku 

Při ruční modifikaci outlookové položky (schůzky, kontaktu, úkolu) dojde k zobrazení 
chybového hlášení Položku nelze uložit, protože byla změněna jiným 
uživatelem nebo v jiném okně. K tomuto problému dojde v případě, že je položka 
modifikovaná na straně serveru (InChange) a pomocí doplňku OtWIin 
synchronizovaná v Outlooku a zároveň dochází je v Outlooku instalován jiný doplněk, 
který kolizi způsobuje – typicky se jedná např. o TeamViewer Meeting Add-In. 
V takovém případě je doporučeno odinstalovat aplikaci TeamViewer a nebo aspoň 
zakázat doplněk TeamViewer Meeting Add-In. 
 


