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2.7. Šablony objektů...................................................................................................................... 12
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6.6.2. Účast na schůzce......................................................................................................... 70

7. Úkoly ................................................................................................................................................. 73
7.1. Navigace v úkolech ................................................................................................................ 73
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Úvod
Rozhraní WebIS je dodáváno jako součást služeb soLNet mailbox, soLNet filebox a soLNet multibox.
K WebISu přistupujete pomocí webového prohlížeče (Mozilla Firefox, Internet Explorer apod.). Jako
URL se zadává adresa počítače, na kterém soLNet *box běží (např. https://mail.priklad.cz.).

WebIS nabízí:

• práci s poštou s množstvím uživatelsky příjemných funkcí. WebIS je schopen plně nahradit běžně
používané poštovní klienty, jakými jsou např. Mozilla Thunderbird nebo MS Outlook,

• využití sdílených kontaktů s možností podrobného nastavení přístupových práv,

• využití sdílených kalendářů pro efektivnější organizaci času a usnadnění komunikace ve firmě a
propracovaný systém plánování schůzek,

• přístup ke sdíleným složkám na souborovém serveru,

• pokročilé zpracování pošty na straně serveru pomocí filtrovacích pravidel, která umožňují např.
automatické třídění pošty do složek, odmítání pošty z určitých domén nebo odhalování nevyžádané
pošty,

• nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti,

• a mnoho dalších funkcí.
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Kapitola 1. Přihlášení do systému
Pro přístup do WebISu je potřeba zadat do svého webového prohlížeče adresu vašeho serveru (např.
https://mail.priklad.cz). Tuto adresu vám sdělí administrátor.

1.1. Přihlášení
Pro přihlášení do systému WebIS je potřeba znát přihlašovací jméno a heslo. Jako přihlašovací jméno
slouží e-mailová adresa vašeho účtu (zadaná malými písmeny), heslo vám zpravidla přidělí
administrátor. Pokud máte v Administraci zadánu ke svému účtu nějakou přezdívku, můžete ji také
využívat jako přihlašovací jméno. Po prvním přihlášení do systému je z bezpečnostních důvodů
doporučeno změnit si přidělené heslo. Více informací o změně hesla naleznete v sekci Nastavení hesla.

Obrázek 1-1. Přihlášení do WebISu

Pro zkrácený zápis přihlašovacího jména lze využít předdefinované domény, která se automaticky
zobrazuje za políčkem pro zadání přihlašovacího jména. Tuto takzvanou implicitní přihlašovací
doménu může nastavovat pouze administrátor v sekci Administrace.

Tip: Máte-li implicitní přihlašovací doménu nastavenu, stačí jako přihlašovací jméno zadat pouze
lokální část své e-mailové adresy. Je-li tedy vaše e-mailová adresa (přihlašovací jméno) např.
jana.novakova@priklad.cz a implicitní přihlašovací doména je @priklad.cz, je možné se přihlásit
pouze zadáním jména jana.novakova.

Uživatelé z jiných domén se ale musí přihlašovat zadáním celého přihlašovací jména. Tedy např.
uživatel jan.vavra@manual.priklad.cz nemůže pro přihlašování použít pouze lokální část jména.

1.2. Problémy s přihlášením
Pokud se přihlášení do WebISu nezdaří s hlášením Chybné jméno nebo heslo, příčina může být jedna z
následujících:
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Kapitola 1. Přihlášení do systému

• Chybně zadané přihlašovací jméno – jako přihlašovací jméno je nutné malými písmeny zadat svou
e-mailovou adresu (nikoliv přezdívku nebo skupinu, do které patříte). Pokud se nastavená implicitní
přihlašovací doména neshoduje s doménovou částí vašeho přihlašovacího jména, je nutné zadávat
přihlašovací jméno v plném tvaru, tedy např. jana.novakova@priklad.cz.

• Chybně zadané heslo – heslo vám zpravidla přidělí administrátor. Je nutné jej zadat přesně a mít na
paměti, že se rozlišují malá a velká písmena. HESLO a heslo jsou tedy dvě různá slova.

• Nedostatečné oprávnění – do WebISu se může přihlásit pouze uživatel, který k tomu má oprávnění.
Více informací vám poskytne administrátor.

Obrázek 1-2. Chybné přihlášení do systému
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Kapitola 2. Obecné kapitoly
V této části jsou popsána obecná témata nastavení a ovládání, která jsou společná pro více oblastí
WebISu.

2.1. Navigace

Obrázek 2-1. Navigace ve WebISu

Systém WebIS je vizuálně rozdělen do těchto oblastí:

• horní informační lišta – obsahuje v levé části informace o aktuálním jazyku, času, datu, dále
ukazatel nové pošty a nových žádostí. Kliknutím na tyto ukazatele se rychle dostanete k nové poště,
resp. žádostem. V pravé části lišty je jméno přihlášeného uživatele a tlačítko Odhlásit, kterým
ukončíte svou práci ve WebISu.

• horní nabídková lišta – obsahuje ikony hlavních sekcí WebISu, např. Pošta, Kontakty, Kalendáře
atd. Počet zobrazených ikon v nabídce se může lišit v závislosti na druhu serverového produktu,
který máte na svém pracovišti nainstalován, nebo na nastavení přístupových práv v administrační
části WebISu.

Vzhled této lišty můžete změnit v sekci Nastavení, kde můžete zapnout nebo vypnout zobrazování
textových popisek u ikon. Více informací najdete v kapitole Nastavení prostředí.

Kliknutím na vybranou ikonu se dostanete do odpovídající sekce systému, přičemž aktivní sekce
zůstane v nabídkové liště zvýrazněna. Pracovní plocha je obvykle členěna do menších logických
celků, které jsou barevně odděleny, obsahují horizontální záložky a podobně.

• pracovní plocha – zbývající část obrazovky, kde se zobrazuje obsah aktuální sekce WebISu.
Pracovní plocha nejdůležitějších sekcí WebISu se dále sestává z těchto částí:
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Kapitola 2. Obecné kapitoly

• strom (kontejnerů) – je v levé části pracovní plochy a obsahuje seznam vlastních a sdílených
složek, knih nebo kalendářů ve formě stromu a nahoře výběrové menu pro práci s nimi,

• pracovní panel – je umíštěn pod horní nabídkovou lištou a obsahuje výběrové menu pro práci s
objekty, nejpoužívanější tlačítka funkcí a vstupní pole pro filtrování objektů,

• seznam objektů – obsahuje samotné e-mailové zprávy, kontakty, události nebo úkoly. Podrobný
obsah jednotlivého objektu zobrazíte kliknutím kamkoliv do konkrétního řádku v tabulce.
Všechny odkazy v popisu objektu ovšem fungují.

2.2. Přístupová práva
Přístupová práva ovlivňují, jak bude daný kontejner (složka, kniha nebo kalendář) nebo obyčejný
objekt (kontakt, událost nebo úkol) přístupný jiným uživatelům. Nastavení práv kontejnerů lze nalézt v
záložce Přístupová práva v dialogovém okně pro změnu nastavení kontejneru.

Při zadávání práv u objektu je zapotřebí nejprve specifikovat uživatele, kterých se práva budou týkat.

Uživatele přidáte tlačítkem + Uživatel, které je úplně dole na stránce, více uživatelů můžete zadat za
sebe oddělené čárkou a k jejich výběru můžete využít ikonu knihy pro rychlý přístup ke kontaktům.

Uživatele je možné zadat těmito způsoby:

• Jménem účtu – (např. test@priklad.cz). Práva se týkají jediného uživatele.

• Proměnnou "self" – u nových objektů náležících pod nějaký účet se převede na jméno daného účtu.

• Hodnotou "cokoliv@self" – u nových objektů náležících pod nějakou doménu se převede na
"cokoliv@domena".

• Proměnnou "author" – u nových objektů se převede na jméno uživatele, který daný objekt vytvořil a
zkopíruje se do práv šablony nových objektů, kam se přidá také jméno uživatele, který objekt
vytvořil. Lze zadávat pouze u šablon a při modifikaci přístupových práv se tedy nenahrazuje.

Skupiny přidáte tlačítkem + Skupina, které je úplně dole na stránce, více skupin můžete zadat za sebe
oddělené čárkou a k jejich výběru můžete využít ikonu knihy pro rychlý přístup ke kontaktům.

Skupiny je možné zadat těmito způsoby:

• Názvem skupiny – (např. hotline@priklad.cz). Práva kdy se práva týkají uživatelů zadané skupiny.

• Hodnotou "@domena" – (např. @priklad.cz). Práva se týkají všech uživatelů v zadané doméně.

• Hvězdičkou ("*") – práva se týkají všech uživatelů, i anonymních.

• Proměnnou "self" – u nových objektů náležících pod nějakou skupinu se převede na název dané
skupiny.

• Hodnotu "@self" – u nových objektů náležících pod nějakou doménu se převede na hodnotu
"@domena".
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Kapitola 2. Obecné kapitoly

Poznámka: Při vytvoření nového objektu nebo při modifikaci přístupových práv se všechny
hodnoty self převedou na skutečná jména uživatelů, pokud je to možné. Pokud se pomocí
takového převodu objeví v přístupových právech dvě stejná jména, použije se nastavení pro to,
které bylo zadáno přesněji, resp. nebylo zadáno pomocí nějaké proměnné. Při rekurzivním
nastavování práv se pro zanořené objekty proměnné nahrazují skutečnými jmény.

Poznámka: Při přidávání objektu obsahujícím doménu se všechny hodnoty self převedou na
skutečná jména domény, pokud je to možné. Potom se varianta s proměnnou ponechá pouze v
šablonách pro zanořenou doménu a přidá se převedená varianta, pomocí které se provádí
výsledná modifikace všech práv mimo šablon pro zanořenou doménu. Pokud zadáte například
admins@self, práva se rozdělí na dvě nepřekrývající se části: v admins@self zůstanou práva pro
zanořenou doménu a v admins@vysledna.domena jsou zbylá práva.

Při rušení všech práv konkrétního uživatele nebo skupiny je potřeba nejprve zvolit nejvyšší úroveň
nastavení práv, na které je chcete rušit (tedy např. nastavení účtu, domény nebo celé Administrace). V
ní pomocí tlačítka s červeným zatržítkem, které je zcela napravo na stejném řádku jako dané vstupní
pole, odznačíte všechna práva pro daného uživatele nebo skupinu. Uložením nastavení tlačítkem
Použít vpravo dole na stránce vyjmete daný subjekt z nastavení přístupových práv.

Poznámka: Pokud má uživatel právo zápisu do skupiny, může z ní smazat jakéhokoliv uživatele,
kterého má právo zobrazit, bez ohledu na jeho další nastavení práv.

Obrázek 2-2. Přístupová práva knihy kontaktů
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Na obrázku výše vidíte seznam uživatelů a skupin, kteří mají nastavena přístupová práva ke sdílené
knize. Seznam je uspořádán podle abecedy a vždy obsahuje vlastníka knihy, který má ke všem úrovním
knihy všechna práva. Každá skupina nebo uživatel může mít nastavena práva nejen k samotné knize,
ale také zvlášt’ pro podknihy a objekty v podknihách. Totéž platí pro kalendáře. Zatrhávací pole rekurz.
nastaví stejná práva pro danou kategorii na všechny podobjekty.

Práva, která můžete uživateli nebo skupině nastavovat u každého objektu obsahujícího jiné objekty,
jsou následující:

• vypsat – uživatel uvidí daný objekt v seznamu ostatních,

• číst – uživatel může číst obsah daného objektu,

• změnit – uživatel může změnit (přejmenovat) daný objekt,

• smazat – uživatel může smazat daný objekt,

• práva – uživatel smí nastavovat přístupová práva. Pokud má uživatel toto oprávnění nastaveno, může
měnit přístupová práva nejen sobě, ale i ostatním uživatelům nebo skupinám. Má tedy stejná práva
jako vlastník daného objektu,

Další oprávnění se týkají možnosti vytváření podknih, resp. podkalendářů a dále objektů v nich, jak je
vidět na obrázku výše.

Celý řádek práv pro danou kategorii můžete označit nebo odznačit pomocí tlačítka s červeným
zatržením. Číslo úrovně oprávnění představuje autoritu uživatele nebo skupiny v přístupu k objektu a
týká se viditelnosti nastavení práv. Čím je číslo úrovně nižší, tím je autorita vyšší. Uživatel s vyšší
úrovní nevidí nastavení práv uživatele s nižší úrovní a nemůže je tedy měnit, i když ve svém nastavení
práv má povoleno vše.

Nové subjekty můžete do seznamu přidávat pomocí tlačítek + Uživatel a + Skupina. Do vstupního
pole zadávejte přihlašovací jméno (e-mailovou adresu) uživatele. Pokud chcete nastavit práva pro celou
doménu najednou, zadejte ji ve tvaru @doména, např. @priklad.cz. Konečně, pokud chcete nastavit
práva pro všechny uživatele, zadejte znak *. Pokud potřebujete uživatele nebo skupinu ze seznamu
odstranit, odznačte všechny jeho práva a uložte nastavení.

Tip: Pokud podržíte kurzor myši nad zaškrtávacím políčkem pro dané oprávnění, zobrazí se
rychlá nápověda.

Příklad 2-1. Nasdílení složky uživateli nebo skupině

Uživatel má vytvořenu knihu kontaktů, kterou chce sdílet pro čtení také s nějakou skupinou. Nejdříve
tedy zvolí tuto knihu ve stromu a ve výběrovém menu vybere akci Nastavit... V novém okně klikne na
záložku Přístupová práva. V ní klikne na tlačítko + Skupina, vyplní jméno skupiny do vstupního pole
a nastaví práva tak, že budou vyplněny sloupce pro práva vypsat a číst. Tlačítkem Použít uloží
nastavení. Uživatelé cílové skupiny ovšem neuvidí sdílenou knihu automaticky. Musí si nejprve
nastavit, že ji chtějí v seznamu knih vidět. Viz kapitolu Uživatelské sekce...
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2.2.1. Přístupová práva objektů
Přístupová práva lze rovněž nastavovat u objektů, které obsahují přímo data, tedy u kontaktů, událostí
nebo úkolů, a to v dialogovém okně pro změnu objektu. Toto dialogové okno obsahuje záložku
Přístupová práva. V ní jsou uloženy informace o autorovi a datu vytvoření a o datu poslední úpravy, a
dále seznam uživatelů a skupin, kteří mají k události nějaká přístupová práva. Ta mohou být tato:

• vypsat – právo vědět o existenci objektu, tedy vidět ji při výpisu objektů,

• číst – právo vidět nastavení objektu, tedy možnost procházet jeho vyplněné detaily,

• změnit – právo editovat detaily nastavení objektu,

• smazat – právo zrušit objekt,

• práva – právo nastavovat přístupová práva k objektu.

Obrázek 2-3. Přístupová práva události

2.3. Uživatelské sekce
Pokud máte příliš mnoho sdílených kontejnerů a nechcete některé z nich zobrazovat ve stromu, můžete
jejich zobrazování zrušit. Naopak, pokud chcete ve stromu vidět nově sdílené kontejnery jiných
uživatelů, je nutné nejprve povolit jejich zobrazování.

Implicitně se pro každou sekci WebISu vytvoří uživateli čtyři uživatelské sekce pro kontejnery:

• Soukromá sekce uživatele – zobrazuje se vždy a obsahuje přednastavené kontejnery pro danou sekci
WebISu. Nese např. název Moje poštovní složky, Moje knihy úkolů apod.
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• Sekce pro objekty ostatních uživatelů – implicitně neobsahuje nic a slouží k ukládání sdílených
kontejnerů.

• Doménová sekce – obsahuje objekty tykající se účtů a skupin v doméně, do které uživatel náleží,
např. doménové kontakty. Jsou viditelné jen členům domény. Tato sekce se implicitně zobrazuje,
pouze pokud obsahuje nějaké objekty. Ty do ní přidává administrátor. Tato sekce se nevytváří pro
poštu, kde nemá praktický význam.

• Globální sekce – obsahuje objekty viditelné všem uživatelům, kteří mají na serveru zřízen účet,
např. kalendář jmenin. Tato sekce se zobrazuje, pouze pokud obsahuje nějaké objekty. Ty do ní
přidává administrátor. Implicitně je globální sekce označena jako /.

Nastavení uživatelských sekcí najdete jako položku Nastavit, co zobrazovat.. ve výběrovém menu
stromu. V novém okně, v záložce Zobrazovat je výpis všech účtů a skupin v doméně. Při zobrazování
svých a sdílených kontejnerů máte svobodu v jejich organizaci do stromu. Nadřazené celky, ve kterých
jednotlivé kontejnery jsou, ze nazývají sekce. Ve výběrovém menu nahoře zvolíte sekci, kterou chcete
nastavit, a ze seznamu zvolíte kontejnery, které v ní budou vidět. Ze spodního výběrového menu
můžete do seznamu přidat libovolný i zanořený kontejner, ke kterému máte právo výpisu, případně
čtení.

Obrázek 2-4. Nastavit, co zobrazovat

Samotné sekce se spravují v záložce Nastavení sekcí. Novou sekci lze vytvořit tlačítkem Přidat novou
sekci. Tlačítky směrových šipek můžete přerovnat pořadí sekcí, ve kterém jsou vidět ve stromu. Ve
výběrovém menu Zobrazit ve stromu lze nastavit, zda se má sekce zobrazovat vždy, jen tehdy, pokud
není prázdná, nebo zda má zůstat skryta. Zaškrtávacím polem Zobrazit v přehledu můžete zapnout
nebo vypnout výpis kontejneru zvolené sekce v přehledu, který se objeví bezprostředně po přihlášení
uživatele do WebISu. Zaškrtávací pole Synchronizovat s externím zařízením se týká komunikace s
přenosnými počítači a mobilními telefony. Více v kapitole Synchronizace.
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Obrázek 2-5. Nastavení sekcí

Názvy kontejnerů, ve kterých jsou skutečná data, se v sekcích obvykle zobrazují pod úplnou hlavičkou
vlastníka knihy. Proto jsou kontejnery v sekci se sdílenými daty uvozeny přihlašovacími jmény
vlastníků, např. frantisek.dobrota@priklad.cz apod. Toto však neplatí ve dvou případech:

• v sekci je právě jeden kontejner – tehdy se nezobrazuje jeho úplný název, jelikož nemůže dojít k
nejednoznačnosti.

• v sekci jsou pouze kontejnery, jejichž název má společnou předponu – společná předpona se
nezobrazuje. To se týká především konfigurace sekcí, kde jsou složky vlastníka účtu, např. Moje
poštovní složky nebo Moje kalendáře, které jsou obvykle přednastaveny.

2.4. Třídění
V sekcích WebISu, kde je seznam objektů rozlišen do různých sloupců, lze podle nich tento seznam
třídit. Kliknutím na název sloupce se řádky seznamu setřídí podle tohoto sloupce sestupně (tedy podle
abecedy, respektive od nejstaršího data po nejnovější, respektive od nejnižšího čísla po nejvyšší podle
toho, jaké informace daný sloupec obsahuje). Aktivní sloupec se zvýrazní šedou barvou a přibyde v
něm třídící šipka. Kliknutím na ni nebo znovu na název sloupce se tabulka setřídí vzestupně. Úplně
napravo na řádku s názvy sloupců je ikona pro menu třídění , která obsahuje další možnosti
nastavení pro třídění. Některé jsou společné pro několik sekcí WebISu:

• výchozí třídění – nastaví implicitní třídění pro danou sekci, respektive uložené třídění, pokud je
nějaké uloženo.
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• uložit jako výchozí – nastaví aktuální třídění jako implicitní pro danou sekci. To znamená, že při
každém dalším vstupu do této sekce se toto třídění použije.

Obrázek 2-6. Třídění v jednotlivých sekcích

2.5. Filtrování
Pokud hledáte konkrétní objekty ze seznamu ve velkém množství jiných, můžete využít vyhledávací
filtry. Nejprve zvolte ve stromu kontejnery, ve kterých se bude hledat. Dále ve výběrovém menu Filtr
zvolte typ informace, podle které se bude hledat, a nakonec vložte hledaný řetězec do vstupního pole
vedle. V něm můžete využít zástupný znak hvězdička (*), který nahrazuje libovolný počet jiných
znaků. U výrazu ve vstupním poli nezáleží na velikosti písmen.

Poznámka: Pokud hledáte podle kritéria Název knihy/kalendáře obsahuje, pro přednastavené
kontejnery je při hledání nutno uvažovat jejich původní názvy v databázi, které jsou anglicky.
Jejich výpis je vždy na příslušném místě manuálu pro danou sekci WebISu.

Poznámka: Pokud je nějaký filtr aktivní, vstupní pole je zbarveno do žluta. To slouží jako rychlá
kontrola. Aktivní filtr může být důvodem, proč nevidíte objekt, o kterém víte, že v seznamu je. Filtr

můžete vypnout kliknutím na ikonu za vstupním polem.
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Obrázek 2-7. Příklad filtru

2.6. Rychlý výběr kontaktu
U mnoha dialogových oken můžete vidět za vstupními poli ikonu knížky . Ta slouží ke
snadnějšímu vkládání přihlašovacích jmen a e-mailových adres z knih kontaktů. Po kliknutí na tuto
ikonu se otevře nový panel, ve kterém lze ve výběrovém menu zvolit, ze které knihy kontaktů se mají
kontakty zobrazit. Zvolením hodnoty =Vše= se zobrazí obsah všech knih, které máte nastaveny ve
stromu knih.

Obrázek 2-8. Výběr kontaktů
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Pole Filtr slouží pro zúžení výběru ve zvoleném seznamu kontaktů. Jako výsledek filtru jsou zobrazeny
kontakty, u nichž se shoduje jméno, příjmení, název nebo e-mailová adresa kontaktu s výrazem
zadaným ve filtru.

Příklad 2-2. Příklady filtrů

Např. pro výpis kontaktů, jejichž křestní jméno je Jan, stačí do filtrovacího pole zadat jan (na velikosti
písmen nezáleží) a stisknout klávesu Enter. Při filtrování je navíc možné využít zástupný znak *,
který nahrazuje libovolný počet znaků.

Např. pro vyhledání kontaktů, které jako příjmení obsahují novák zadejte toto slovo do filtrovacího
pole a stiskněte Enter. Mezi nalezenými kontakty pak mohou být například Jan Novák nebo Kateřina
Nováková.

2.7. Šablony objektů
Šablonou se v tomto případě rozumí předvyplněný objekt vázaný na zvolený kontejner. Pokud v něm
vytvoříte nový objekt, automaticky se do něj zkopírují vyplněná pole ze šablony, která je nastavena
jako první v seznamu šablon (aktivní šablona). Každý kalendář může obsahovat více než jednu šablonu.

Obrázek 2-9. Seznam šablon v kalendáři

Při vytváření nové šablony můžete využít jinou šablonu ze stejného nebo nadřazeného kontejneru
výběrem v menu Šablony v ....
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Obrázek 2-10. Nová šablona

Při vytváření nového objektu se do něj automaticky vyplní údaje z aktivní šablony kontejneru. V menu
Šablona můžete zvolit jinou šablonu nebo zadat hodnotu = bez šablony =. Při vytváření nových objektů
nelze využívat šablony z jiných kontejnerů. Globální šablony nenavázané na žádný kontejner prozatím
nejsou k dispozici. V případě, že v objektu upravíte některá pole ručně, při přepnutí na nějakou šablonu
se z ní nahrají jen ta pole, která upravena nebyla. Toto pravidlo se netýká polí, která jsou prázdná.

2.7.1. Proměnné v šablonách
V libovolném poli objektu lze používat různé proměnné WebISu. Ty lze s výhodou využívat především
při zadávání nových objektů do skupinových nebo sdílených kontejnerů.

Proměnné se zadávají ve tvaru ${promenna:parametr}, kde parametr někdy nemusí být přítomen.
Následuje výpis nejběžnějších proměnných:

• t – aktuální čas. Bez parametru vypíše jednoznačné časové razítko (počet sekund od data 1. 1. 1970).
Následující parametry lze použít pro výpis různých odvoditelných údajů:

• a – zkrácený název dne (A vypíše úplný název dne),

• b – zkrácený název měsíce (B vypíše úplný název měsíce),

• c – čas a datum,

• d – číslo dne v měsíci v rozsahu 01 až 31 (m vypíše číslo měsíce v roce v rozsahu 01 až 12),

• H – hodina dne v rozsahu 00 až 23 (I vypíše hodinu dne v rozsahu 01 až 12),

• M – číslo minuty v rozsahu 00 až 59 (S vypíše číslo sekundy v rozsahu 00 až 60),

• j – pořadové číslo dnu v roce v rozsahu 001 až 366 (W vypíše pořadové číslo týdne v roce v
rozsahu 00 až 53),
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• x – pouze datum (X vypíše pouze čas),

• y – poslední dvojčíslí čísla roku (Y vypíše celé číslo roku),

• login – vyplní úplné přihlašovací jméno uživatele, který objekt vytváří. Pro totéž lze rovněž využít
proměnnou user.

• local – vyplní lokální část přihlašovacího jména autora objektu (domain vyplní doménovou část
přihlašovacího jména autora objektu).

• increment – tento příkaz zvýší hodnotu proměnné v parametru o 1. Pokud není zadán korektní
název proměnné nebo pokud uživatel nemá do zadané proměnné právo zápisu, nestane se při
vytváření události nic. V opačném případě se proměnná bud’ vytvoří nebo se její hodnota zvýší o
jedničku a předvyplní se na přednastavené místo v nové události. Tyto proměnné se používají na
číslování událostí podle určité šablony ve sdílených kalendářích. Vzorový zápis v šabloně může
vypadat např. takto:

${increment:uzivatel@domena/slozka/pocitadlo}

• format – tento příkaz umožňuje formátovat řetězce předané jako další parametry. Tyto parametry
mohou obsahovat proměnné. Formální zápis vypadá takto: ${format: formátovací řetězec,
argument1, argument2, ...}. Zápis formátovacího řetězce se řídí pravidly standardní
funkce printf, jejíž úplný popis najdete v angličtině například v dokumentaci
(http://www.rubycentral.com/book/ref_m_kernel.html#Kernel.sprintf). Další parametry jsou bud’
přímo řetězce nebo výrazy obsahující proměnné, které se vyhodnocují od nejzanořenější po tu
nejméně zanořenou. Nakonec se vyhodnotí samotný příkaz format, jehož výsledkem je text, který se
vloží do nové události.

Příklad 2-3. Příklad proměnné

Pokud do šablony zadáme ${t:A}, ${t:W}.týden, pak se pro událost vytvořenou dne 21. 3. 2006
vyplní text Úterý, 12. týden.

Příklad 2-4. Příklad použití příkazů format a increment

Tento příklad popisuje nastavení šablony v případě, že potřebujeme číslovat události nebo úkoly
periodicky od jedničky v zápisu s předřazenými nulami nebo bez nich.

Mějme datum 22. ledna a následující výraz v šabloně:

${format:%4d-%05d,0${t:W},${increment:demo@priklad.cz/i${t:m}}}

Máme tedy dva řetězce, které se budou formátovat:

• 0${t:W} – proměnná se vyhodnotí jako číslo týdne v roce, výsledný řetězec tedy bude v našem
případě 003. Při formátování se odstraní počáteční nuly a číslo se pomocí mezer odsadí na čtyři
znaky.

• ${increment:demo@priklad.cz/promenne/i${t:m}} – zanořená proměnná se vyhodnotí jako číslo
měsíce, následně se v našem případě vytvoří proměnná i1 a její hodnota se zvýší o jedničku. Tímto
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způsobem dosáhneme toho, že příští měsíc se vytvoří nová proměnná pro nové číslování. Při
formátování se výsledný řetězec roztáhne na pět znaků a doplní se zleva nulami.

Při vytvoření první události s tímto výrazem v šabloně se tedy vyplní hodnota " 3-00001".

Kromě výše zmíněných proměnných a příkazů lze také definovat složitější volání jednotlivých
backendů aplikačního serveru, nad kterým WebIS běží. Pokud máte na svém serveru WebIS v provozu
a potřebujete do svých šablon předvyplňovat údaje, který nelze nastavit popsanými prostředky,
kontaktujte svého integrátora WebISu.
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Kapitola 3. Přehled
Po přihlášení do WebISu se zobrazí úvodní stránka, která nabízí základní přehled událostí plánovaných
na nejbližší dny, informace o nové poště, seznam nových žádostí a seznam nevyřešených úkolů. Tento
přehled je určen pro rychlý přístup k aktuálním informacím.

Obrázek 3-1. Úvodní stránka po přihlášení do WebISu

Pracovní plocha sekce Přehled je rozdělena na čtyři části:

• Události plánované na ... – jsou zobrazeny pro aktuální a následující den. Kliknutím na některou z
těchto událostí se dostanete do sekce Kalendáře. Více informací o událostech a práci s nimi najdete
v kapitole Kalendáře.

• Nová pošta – obsahuje informace o složkách, do kterých byla doručena nová pošta. Rovněž zde
uvidíte přehled nové pošty, která byla doručená do složek, které sdílíte s jinými uživateli. Tuto poštu
uvidíte ve složce Ostatní uživatelé. V případě složky Koncepty se červeně zobrazuje počet
rozepsaných zpráv. Kliknutím na některou složku se dostanete do sekce Pošta. Více informací o
práci s poštou najdete v kapitole Pošta.

• Nové žádosti – obsahuje informace o plánování schůzek a událostí, které jsou nové nebo
aktualizované a na kterých je vyžadována vaše účast. Bližší informace o konkrétní schůzce získáte
kliknutím kamkoliv do konkrétního řádku v tabulce žádostí. Poté budete přesměřováni do sekce
Kalendáře a žádost o schůzku bude z přehledu odstraněna. Další přístup a práce s touto schůzkou je
dále možná pouze v sekci Kalendáře. Více informací o schůzkách a práci s nimi najdete v kapitole
Kalendáře.

• Úkoly – zobrazuje seznam zatím neukončených úkolů, ve kterých jste zadáni jako jeden z řešitelů.
Podrobnosti úkolu můžete otevřít kliknutím kamkoliv do konkrétního řádku tabulky úkolů.
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Kapitola 4. Pošta
Tato sekce umožňuje práci s elektronickou poštou. Kromě obyčejného přijímání a odesílání zpráv
systém umožňuje poštu archivovat, třídit do složek, vyhledávat v nich, označovat zprávy a mnoho
dalších možností.

Sekce Pošta je dostupná z horní nabídkové lišty WebISu.

4.1. Navigace
Základní popis navigace v systému WebIS najdete v obecných kapitolách.

Seznam zpráv ve zvolené složce je možno prohlížet v jednořádkovém stručném režimu nebo v
podrobném dvojřádkovém, jak je vidět na obrázcích níže.

Obrázek 4-1. Stručné zobrazení e-mailových zpráv
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Obrázek 4-2. Podrobné zobrazení e-mailových zpráv

4.2. Poštovní složky
Složky slouží k třídění přijaté, odeslané nebo rozepsané pošty. Správa složek se provádí skrze výběrové
menu nad stromem složek. Před změnami nastavení je nejprve nutné kliknutím vybrat složku, které se
změny budou týkat. Aktuálně zvolená složka je zvýrazněna žlutě.

Obrázek 4-3. Výběrové menu pro poštovní složky

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik tzv. sekcí. Popis
práce s nimi najdete v příslušné obecné kapitole.
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Sekce Moje poštovní složky – obsahuje přednastavené složky určené pro soukromé účely, které nejsou
ostatním uživatelům nebo skupinám automaticky přístupné. Tato sekce má také přednastavenu
automatickou kontrolu na příchod nových zpráv:

• Doručená pošta – obsahuje veškerou příchozí poštu, neurčí-li uživatel jinak. Tato složka je ve
skutečnosti jiná než ostatní ve skupině Moje poštovní složky, i když se jeví být na stejné úrovni. Jiná
je v tom smyslu, že v ní nelze vytvářet podsložky, nelze ji smazat a také nastavení přístupových práv
se řídí jinými pravidly než u ostatních složek. Více viz Přístupová práva složky Doručená pošta.

• Koncepty – obsahuje rozepsanou poštu, která je určena pro pozdější odeslání.

• Koš – obsahuje zprávy určené ke smazání.

• Nevyžádaná pošta – obsahuje nevyžádanou poštu (tzv. spam).

• Odeslaná pošta – obsahuje kopie odeslaných zpráv.

Poznámka: Aplikace Microsoft Outlook Express chybně překládá názvy pro některé standardně
používané složky. Aby nedošlo k nechtěné záměně dvou složek se stejným jménem, jsou názvy
složek importovaných z Outlook Expressu označeny příponou OE. Totéž platí pro složku
Nevyžádaná pošta v aplikaci MS Outlook z balíku MS Office, která se označuje příponou MSO.

4.2.1. Přidat složku..
Možností Přidat složku.. ve výběrovém menu nad stromem složek otevřete nové okno. V něm zvolíte,
kam se ve stromu nová složka uloží, zadáte její jméno a ve výběrovém menu můžete nastavit způsob
kontrolování složky na příchod nových zpráv. Hodnota automaticky podle sekce přebírá nastavení ze
sekce, do které složka patří. Více o uživatelských sekcích najdete v obecné kapitole.

Novou složku lze implicitně umístit pouze do nadsložky Moje poštovní složky a nelze ji umístit do
složky Doručená pošta. Umístění do nadsložky Sdílené poštovní složky není možné, pokud to není
povoleno administrátorem nebo vlastníkem dané sdílené složky.

Obrázek 4-4. Přidat složku
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4.2.2. Nastavit složku..
Tato funkce umožnuje konfigurovat aktivní poštovní složku. Otevře se nové okno se dvěma záložkami:
Složka pošty a Přístupová práva.

V záložce Složka pošty můžete složku přejmenovat, smazat ji nebo na ní zapnout kontrolu příchozích
zpráv. Pokud je složka podsložkou jiné, dědí nastavení kontroly příchozích zpráv z ní. U implicitních
složek (Doručená pošta, Koš, ...) nelze měnit jejich názvy, aby se předešlo zbytečným problémům při
doručování pošty a práci s ní.

Poznámka: Někdy může zpomalení odezvy WebISu souviset s nastavením automatické kontroly
příchozí pošty na poštovních složkách. Jde zejména o případy, kdy se kontroluje několik desítek
složek současně. Řešením je nastavit tuto kontrolu pouze na složkách Doručená pošta a na těch,
kam se třídí příchozí pošta prostřednictvím filtrovacích pravidel.

Implicitně každá nová poštovní složka v sekci Moje poštovní složky přebírá nastavení ze sekce,
kde je kontrola zapnuta. Proto pokud máte velké množství složek a periodická kontrola zpomaluje
práci ve WebISu, doporučujeme vypnout kontrolu v sekci (viz nastavení poštovních sekcí) a ručně
ji nastavit na vybraných složkách zaškrtnutím pole Kontrolovat nové a nepřečtené zprávy.

Obrázek 4-5. Složka pošty

V záložce Přístupová práva můžete nastavit, jak bude daná složka přístupná jiným uživatelům.
Základní popis práce s přístupovými právy najdete v příslušné obecné kapitole

Obrázek 4-6. Přístupová práva složky
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Tlačítkem Použít uložíte nově nastavená práva. Ještě předtím můžete nastavit, zda se mají změny
aplikovat i na podsložky pomocí zaškrtávacího políčka nastavit i na podsložkách.

Tip: Pokud podržíte kurzor myši nad názvem zaškrtávacího políčka pro dané oprávnění, zobrazí
se rychlá nápověda.

Příklad 4-1. Nasdílení složky jinému uživateli

Uživatel Karel Omáčka má složku Soukromá pošta, kterou chce částečně sdílet s Markem Součkem.
Nejprve tedy v sekci Pošta tuto složku nastaví jako aktivní a v dolním výběrovém menu zvolí Změnit
nastavení... V novém dialogovém okně zvolí záložku Přístupová práva. Potom klikne na tlačítko +
Uživatel a do vstupního pole zadá jeho uživatelské jméno (tedy e-mailovou adresu), v našem případě
to bude marek.soucek@manual.priklad.cz.

Pokud potom Karel Omáčka zatrhne políčka pro práva vypsat a číst, uvidí Marek Souček tuto složku
ve svém výpisu a bude moci číst zprávy, které v ní jsou. Ovšem nebude moci měnit příznaky zpráv
(např. z přečtených na nepřečtené), nebude moci přidávat ani mazat zprávy, přejmenovávat nebo mazat
samotnou složku ani do ní přidávat podsložky. Situaci ilustruje obrázek níže.

Marek Souček ovšem neuvidí tuto sdílenou složku automaticky, musí si její zobrazovaní nejprve
nastavit. Více k tomuto tématu najdete v kapitole Uživatelské sekce...

Obrázek 4-7. Přístupová práva nového uživatele

Poznámka: Rekurzivní nastavení přístupových práv u složky Doručená pošta se řídí jinými
pravidly než u ostatních složek, a to z toho důvodu, že tato složka je ve skutečnosti nadřazená
všem ostatním ve skupině Moje poštovní složky. Místo volby nastavit i na podsložkách je zde
proto volba nastavit na všech mých složkách, která nastaví, že se přístupová práva aplikují na
všechny složky, které jsou součástí skupiny Moje poštovní složky.
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Obrázek 4-8. Přístupová práva složky Doručená pošta

4.2.3. Smazat složku
Tato funkce zruší celou aktivní poštovním složku se vším, co v ní je.

4.2.4. Vyprázdnit složku
Tato funkce smaže veškerý obsah aktivní poštovní složky, ale složku i s jejím nastavením ponechá.

4.2.5. Spočítat zprávy ve složkách
Možnost Spočítat zprávy ve složkách slouží jako jednorázová funkce, která u každé složky v seznamu
zobrazí, kolik zpráv v ní je. Červené číslo před lomítkem označuje počet nepřečtených zpráv, pokud
složka nějaké obsahuje. Jednorázová je tato funkce proto, že při příštím načtení seznamu složek
informace o počtech zpráv opět zmizí.

4.2.6. Nastavit, co zobrazovat..
Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v
příslušné obecné kapitole.

Poštovní sekce obsahují jedno speciální nastavení a to pole Kontrolovat nové a nepřečtené zprávy. To
určuje, zda bude uživatel automaticky upozorněn, když přijde nová zpráva do kterékoliv složky, která
do dané sekce patří. Pro nové složky platí, že implicitně přebírají toto nastavení z nastavení sekce, což
může při velkém množství složek způsobovat zpomalení odezvy WebISu.

4.2.7. Obnovit
Tato funkce aktualizuje stav každé složky v seznamu. Využívá se především jako rychlá kontrola, zda
přišla nová zpráva, ale také v případech, že byla přidána nebo odebrána nějaká sdílená složka.
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4.3. Obsah složky
Po vstupu do sekce Pošta se ve středové pracovní části implicitně zobrazuje pošta ve složce Doručená
pošta. Zprávy jsou implicitně řazeny po řádcích od nejnovější po nejstarší a u každé jsou zobrazeny
postupně předmět zprávy, jméno odesílatele a příjemce a datum doručení. V posledním sloupci je
zobrazena velikost zprávy a počet příloh. Obsah jiné přednastavené složky (např. Koncepty, Odeslaná
pošta, Koš) zobrazíte kliknutím na příslušnou složku v levém sloupci.

Vpravo nad seznamem zpráv se zobrazuje celkový počet zpráv ve složce. Zobrazuje se tam též počet
zpráv, které jsou nové (byly uloženy do složky od jejího posledního zobrazení) a které jsou nepřečtené
(nebyly ještě prohlédnuty nebo byly přeznačeny jako nepřečtené).

Obrázek 4-9. Doručená pošta

4.3.1. Třídění
Základní popis pravidel pro třídění objektů ve WebISu najdete v příslušné obecné kapitole.

Pošta ve složce se implicitně třídí podle data doručení, nejnovější zprávy jsou v tomto případě nahoře.

Ve výběrovém menu pro třídění napravo jsou tři položky specifické pro poštu.

• Setřídit podle velikosti – setřídí poštu podle celkové velikosti zpráv včetně příloh. V menu se
následně objeví třídící šipka, která informuje o směru třídění. Opětovnou aktivací této funkce z
menu se směr třídění změní.

• Setřídit podle vložení – setřídí zprávy podle přesného času jejich vložení do složky. Tento čas se
může lišit od času doručení zprávy. V menu se následně objeví třídící šipka, která informuje o směru
třídění. Opětovnou aktivací této funkce z menu se směr třídění změní.

• Nastavit sloupce.. – umožňuje zapnout nebo vypnout zobrazování konkrétních sloupců v tabulce
e-mailů a také měnit jejich pořadí.
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Obrázek 4-10. Možnosti třídění

4.3.2. Filtrování
Základní popis pro filtrování objektů ve WebISu najdete v příslušné obecné kapitole.

Poznámka: Za vstupním polem filtru je ještě výběrové menu pro filtrování určitých typů zpráv.
Implicitní hodnota je hledání ve všech zprávách. Pokud je zvolená jiná, odliší se žlutou barvou.

Obrázek 4-11. Příklad filtru
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4.3.3. Příznaky zpráv
Každá zpráva ve složce s sebou může nést různé příznaky vyjádřené též ikonami:

– nepřečtená zpráva, lze nastavit také ručně z menu,

– přečtená zpráva, lze nastavit také ručně z menu,

– důležitá zpráva, lze nastavit ručně z menu,

– zpráva určená k vyřízení, lze nastavit ručně z menu,

– zodpovězená zpráva, nastavuje poštovní server, pokud na zprávu odpovíte,

– přeposlaná zpráva, nastavuje poštovní server, pokud zprávu přepošlete,

– zodpovězená a přeposlaná zpráva, nastavuje poštovní server,

– koncept zprávy, nastavuje poštovní server pro zprávy ve složce Koncepty,

– vyřešená nebo vyřízená zpráva, lze nastavit ručně z menu,

– spam, nastavuje antispam poštovního serveru,

– zpráva explicitně označená jako vyžádaná (resp. nepatřící mezi spam), nastavuje se ručně z
menu.

Tip: Popiska ke každé ikoně se zobrazí, pokud nad ní podržíte kurzor myši.
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4.3.4. Menu pro zprávy

Obrázek 4-12. Menu pro zprávy

• Napsat.. – otevře nové dialogové okno pro vytvoření nové zprávy.

• Jít na nepřečtenou – zobrazí obsah nejstarší nepřečtené zprávy.

• Přesunout do koše – všechny označené zprávy v seznamu přesune do složky Koš.

• Odstranit – všechny označené zprávy v seznamu natrvalo odstraní z poštovní schránky.

• Tisknout – otevře dialogové okno pro tisk označené zprávy. Musí být označena právě jedna zpráva.
Otevře nové okno s náhledem zprávy pro tisk. Pokud zpráva obsahuje HTML stránku, která je na
výšku nebo na šířku větší než papír, můžete tuto část zprávy vytisknout samostatně pomocí ikony .

• Označit/odznačit jako přečtené – Všechny označené nepřečtené zprávy přeznačí jako přečtené,
případně všechny označené přečtené přeznačí jako nepřečtené. Pokud jsou mezi označenými
zprávami jak přečtené, tak nepřečtené, všechny budou označeny jako přečtené.

• Označit/odznačit jako důležité – Všechny označené nedůležité zprávy přeznačí jako důležité,
případně všechny označené důležité přeznačí jako nedůležité. Pokud jsou mezi označenými
zprávami jak důležité, tak nedůležité, všechny budou označeny jako důležité.

• Označit/odznačit jako vyřešené – Všechny označené nevyřešené zprávy přeznačí jako vyřešené,
případně všechny označené vyřešené přeznačí jako nevyřešené. Pokud jsou mezi označenými
zprávami jak vyřešené, tak nevyřešené, všechny budou označeny jako vyřešené.

• Označit/odznačit jako vyžádané – Všechny označené zprávy bez tohoto příznaku přeznačí jako
vyžádané, případně obráceně. Pokud jsou mezi označenými zprávami jak vyžádané, tak zprávy bez
toho příznaku, všechny budou označeny jako vyžádané.
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4.4. Napsat zprávu
Tlačítkem Napsat zprávu.., které je v horní liště sekce Pošta, otevřete dialogové okno, ve kterém
můžete napsat novou zprávu.

Obrázek 4-13. Napsat zprávu

4.4.1. Hlavička zprávy
V hlavičce nové zprávy můžete vyplnit tato pole:

• Identita – přednastavené údaje o vaší osobě, které se vztahují k odchozí poště. Více se o identitách
dozvíte v kapitole Nastavení, v podkapitole Možnosti pro odesílání. Po výběru identity se mimo jiné
do textového pole automaticky vloží signatura (automatický podpis), která k ní patří.

• Komu – e-mailová adresa příjemce, pro snadnější práci lze využít výběr z knih kontaktů. Kliknutím
na ikonu knížečky umístěné vedle vstupního pole se otevře nový panel, ve kterém jsou kontakty k
dispozici.

• + Kopie – e-mailová adresa příjemce, kterému bude tato zpráva zaslána jako kopie.

• + Skrytá kopie – e-mailová adresa příjemce, kterému bude tato zpráva zaslána jako kopie s tím, že
ostatní příjemci zprávy nebudou vědět, že kopie byla doručena i tomuto uživateli.

• + Odpovědět komu – pokud chcete, aby zpáteční odpověd’ na vaši zprávu byla doručena na jinou
adresu, vyplňte tuto adresu do tohoto pole. Např. Jan Vávra (jan.vavra@priklad.cz) píše zprávu Janě
Novákové a chtěl by, aby její odpověd’ byla doručena celé skupině s adresou sales@priklad.cz.
Vyplní tedy adresu skupiny do pole Odpovědět komu.
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• + Všechny – odkryje pro vyplnění všechna pole – Kopie, Skrytá kopie a Odpovědět komu.

• Předmět – nadpis zprávy. S ohledem na pohodlí příjemce nebo kvůli snažšímu třídění zpráv by
každá e-mailová zpráva měla obsahovat stručný a výstižný předmět.

4.4.2. Formátování textu
Při psaní samotné zprávy můžete využít formátovacích prvků popsaných níže:

Výběrové menu úplně vlevo nabízí dva režimy psaní textu zprávy:

• normální – text zprávy se automaticky zalamuje na hranici 71 znaků. Pokud máte kurzor v
textovém poli okna, můžete se do tohoto režimu přepnout klávesovou zkratkou Alt+P.

• naformátováno – text zprávy se nezalamuje a části textu napsané v tomto režimu jsou zvýrazněny
šedou barvou. Pokud máte kurzor v textovém poli okna, můžete se do tohoto režimu přepnout
klávesovou zkratkou Alt+F.

Automaticky zalomit nebo odzalomit lze i dříve vložený blok text nebo text nakopírovaný do zprávy
z jiné aplikace.

číslovaný seznam – vytvoří seznam, ve kterém je každý řádek odsazen a očíslován. Klávesou
Enter přímo vytvoříte další odrážku, případně ukončíte seznam, pokud zadáte prázdnou odrážku.
Pokud máte kurzor v textovém poli okna, můžete číslovaný seznam vytvořit nebo ukončit
klávesovou zkratkou Alt+I. Tuto funkci lze použít i na označený blok textu.

bodový seznam – funguje obdobně jako číslovaný seznam, ovšem uvozuje odrážky pouze
hvězdičkou. Klávesová zkratka pro bodový seznam je Alt+O.

odsadit méně – posune odsazení aktuálního řádku a následujících řádků o osm znaků doleva.
Pokud máte kurzor v textovém poli okna, můžete pro tento posun odsazení použít klávesovou
zkratku Alt+N. Pokud se kurzorem nacházíte v prostředí číslovaného nebo bodového seznamu, pak
odsazení doleva přenese aktuální odrážku do seznamu s nižším zanořením nebo ji ze seznamu
vyjme, pokud seznam s nižším zanořením neexistuje.

odsadit více – posune odsazení aktuálního řádku a následujících řádků o osm znaků doprava.
Pokud máte kurzor v textovém poli okna, můžete pro tento posun odsazení použít klávesovou
zkratku Alt+M. Pokud se kurzorem nacházíte v prostředí číslovaného nebo bodového seznamu, pak
odsazení doprava vytvoří pro aktuální řádek nový seznam s vyšším zanořením.

zarovnat doleva – aktuální řádek nebo blok textu se zarovná doleva. Pokud máte kurzor v
textovém poli okna, můžete toto zarovnání provést klávesovou zkratkou Alt+L.

zarovnat na střed – aktuální řádek nebo blok textu se zarovná na střed. Pokud máte kurzor v
textovém poli okna, můžete toto zarovnání provést klávesovou zkratkou Alt+E.

zarovnat doprava – aktuální řádek nebo blok textu se zarovná doprava. Pokud máte kurzor v
textovém poli okna, můžete toto zarovnání provést klávesovou zkratkou Alt+R.
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zpět – vrátí poslední změnu v textu. V historii změn můžete jít mnoho kroků zpět. Klávesová
zkratka pro krok zpět je Ctrl+Z.

znovu – zopakuje poslední zrušenou změnu, jinými slovy, posune se o krok vpřed v historii
změn. Klávesová zkratka pro krok vpřed je Ctrl+Y.

kopírovat – převezme označený text do schránky. Na některých prohlížečích se ikona z
bezpečnostních důvodů nezobrazuje, ovšem vždy funguje klávesová zkratka Ctrl+C.

vyjmout – přesune označený text do schránky. Na některých prohlížečích se ikona z
bezpečnostních důvodů nezobrazuje, ovšem vždy funguje klávesová zkratka Ctrl+X.

vložit – vloží na místo kurzoru text ze schránky. Na některých prohlížečích se ikona z
bezpečnostních důvodů nezobrazuje, ovšem vždy funguje klávesová zkratka Ctrl+V.

WebIS také podporuje jednoduché zvýrazňování textu přímo při psaní s použitím speciálních znaků.
Pro tyto znaky platí následující pravidla:

• Speciální znak se píše bezprostředně před a za zvýrazňovaný řetězec.

• Před prvním a za posledním speciálním znakem zvýrazňovaného řetězce musí být mezera,
interpunkční znaménko nebo začátek, respektive konec řádku.

• V samotném zvýrazňovaném řetězci se nesmí vyskytovat mezera nebo samotný speciální znak.

4.4.3. Smajlíci
Ve WebISu lze také používat 11 různých smajlíků, které se ve schránce zobrazí v grafické podobě.
Následuje jejich přehled a výpis jednotlivých znakových zkratek:

= :) nebo :-)

= ;) nebo ;-)

= :D nebo :-D

= :o)

= :p nebo :-p nebo :-P nebo :-P

= :/ nebo :-/

= :| nebo :-|

= :( nebo :-(

= :C nebo :-C nebo :((

= >:(

= :-o nebo :-O
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4.4.4. Další volby
Menu Volby vlevo pod polem pro text zprávy nabízí dodatečné parametry pro zprávu. Můžete
požadovat od příjemce, aby vám zaslal potvrzení o přečtení zprávy. Pokud tuto možnost v menu
zvolíte, označí se v menu červeným zatrhávátkem, jak je vidět na obrázku. Je ovšem důležité si
uvědomit, že doručené potvrzení o přečtení neznamená, že příjemce zprávu četl nebo že jí porozuměl.
Jeho nedoručení naopak nemusí znamenat, že příjemce zprávu nečetl, poněvadž potvrzení nemusí
odeslat a nebo může mít přímo nastaveno ignorování všech žádostí o přečtení. Další volbou v menu je
nastavení priority zprávy. Neurčíte-li jinak, priorita zprávy bude běžná a nebude ve WebISu nijak

speciálně označena. Zprávy s prioritou nastavenou na hodnotu nízká budou označeny symbolem
před svým předmětem. Zprávy s prioritou nastavenou na hodnotu vysoká budou označeny symbolem

na stejném místě.

Tlačítkem Poslat zprávu e-mail odešlete, tlačítkem Uložit koncept přesunete zprávu do složky
Koncepty pro pozdější úpravy.

Ve spodní části okna lze ve výběrovém menu nastavit složku, do které složky se odeslaná zpráva uloží.
Implicitní složka je Odeslaná pošta. Pokud nechcete odchozí zprávu ukládat nikam, zvolte první
položku v menu, =Neukládat=.

Ještě níže jsou vstupní pole pro vkládání příloh. Jejich velikost je omezena pouze technickými
parametry – v případě problémů kontaktujte administrátora. Najednou můžete vložit čtyři přílohy,
pokud jich potřebujete odeslat více, zvolte nejdříve čtyři první, použijte tlačítko Uložit na server,
vložte zbývající, a odešlete zprávu.

4.5. Čtení zprávy

Obrázek 4-14. Obsah zprávy
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Na obrázku výše vidíte rozložení ovládacích prvků v okně s obsahem e-mailové zprávy. Horní lišta
obsahuje tato tlačítka:

• Zpět do složky vyskočí z obsahu zprávy zpět na seznam zpráv v poštovní složce,

• Napsat.. otevře dialogové okno pro vytvoření nové e-mailové zprávy,

• Nepřečtená zobrazí obsah nejstarší nepřečtené zprávy ve složce,

• Navigační šipky pro posun na libovolnou zprávu ve složce bez nutnosti se do ní vracet.

Tip: Spodní lišta obsahuje tlačítka pro přesun zprávy. Jako cílová je přednastavena složka
Nevyžádaná pošta. Pokud tedy při čtení zprávy zjistíte, že se jedná o spam, stačí kliknout na
tlačítko Přesunout a zpráva bude "uklizena".

Samotné okno s obsahem obsahuje postupně adresy odesílatele a příjemců, datum a hodinu doručení,
stáří zprávy a předmět zprávy. U adres účastníků je k dispozici ikonka , na kterou když kliknete,
otevře se okno pro přidání nového kontaktu, který bude mít převyplněnou e-mailovou adresu a
případně i jméno a příjmení kontaktu, pokud je hlavička zprávy obsahuje. Ikona v pravém rohu
okna slouží k otevření obsahu zprávy v samostatném okně.

Přílohy se zobrazují pod textem zprávy, každá ve vlastním rámečku a obsahují informace o jménu,
MIME typu a velikosti souboru. Dále je zobrazena kontextová ikona a odkaz pro stažení souboru.
Pokud soubor obsahuje pouze textový obsah, HTML stránku nebo je to obrázek typu PNG, JPG nebo
GIF, je možné jej otevřít v novém okně kliknutím na odkaz Zobrazit.

Poznámka: HTML stránka zaslaná jako příloha může obsahovat nežádoucí nebo dokonce
nebezpečný kód, který by se při jejím zobrazením mohl spustit. Tímto způsobem by například
útočník mohl ukrást vaše přihlašovací heslo bez vašeho vědomí, zahltit plochu vyskakovacími
okny a podobně. Proto WebIS ještě před zobrazením stránky odstraňuje veškerý potenciálně
škodlivý obsah, který v ní je. Z toho důvodu se některé (zejména dynamicky generované) HTML
stránky nemusí zobrazit úplně přesně.
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4.5.1. Funkce pro zprávu

Obrázek 4-15. Menu pro zprávu

• Odpovědět.. – otevře nové okno s předvyplněnými údaji pro odpověd’. Lze použít také tlačítko v
liště.

• Odpovědět všem.. – předvyplní adresy všech adresátů i odesílatele do odpovědi.

• Přeposlat.. – celou zprávu včetně příloh přiloží jako soubor k nové zprávě, kterou dále můžete poslat
s vlastním textem na jinou adresu.

• Přeposlat v textu.. – přepošle zprávu tak, že vloží jeho textovou část přímo do textu přeposílané
zprávy a její přílohy vloží do příloh.

• Přesměrovat.. – přepošle zprávu beze změny na jinou zvolenou adresu.

• Upravit jako novou.. – otevře okno pro úpravu nové zprávy a do textového pole vloží text původní
zprávy, který ovšem není označen jako citace.

• Přesunout do koše – vymaže zprávu ze složky a přesune ji do složky Koš.

• Odstranit – bez náhrady smaže zprávu z poštovní schránky.

• Tisknout.. – otevře nové okno s náhledem zprávy pro tisk. Pokud zpráva obsahuje HTML stránku,
která je na výšku nebo na šířku větší než papír, můžete tuto část zprávy vytisknout samostatně
pomocí ikony .

• Stáhnout všechny přílohy – pokud zpráva obsahuje přílohy, tato funkce je všechny zabalí do ZIP
archivu a nabídne jako jediný soubor.

• Zdroj zprávy – zobrazí zdrojovou čistě textovou podobu e-mailové zprávy včetně všech hlaviček.

• Uložit zprávu – tato funkce zapouzdří celou zprávu včetně hlaviček a příloh do formátu eml a
nabídne ji ke stažení jako jediný soubor.

32



Kapitola 4. Pošta

• Označit/Odznačit jako důležitou – změní nastavení tohoto příznaku zprávy.

• Označit/Odznačit jako vyřešenou – změní nastavení tohoto příznaku zprávy.

• Označit/Odznačit jako vyžádanou – změní nastavení tohoto příznaku zprávy.

4.6. Přístup k poště z externí poštovní aplikace
Kromě WebISu lze poštu přijímat a odesílat i z externích poštovních klientů jako je Mozilla
Thunderbird nebo MS Outlook. Stačí vytvořit a nakonfigurovat účet. Při nastavování účtu pro naše
servery patří následující pravidla:

• Server pro odchozí poštu (SMTP) musí mít nastaveno, že vyžaduje ověření uživatele, jak je pro
jednotlivé klienty popsáno níže. Server má totiž zakázáno přeposílání pošty z neznámých zdrojů
(tzv. open relay), což znamená, že pro odeslání pošty je potřeba jméno a heslo. Toto opatření brání
šíření spamu na Internetu.

• Adresy pro servery příchozí a odchozí pošty jsou stejné, např. mail.priklad.cz .

• E-mailová adresa a přihlašovací jméno uživatele jsou stejné, zejména tedy obě obsahují doménu,
např. rostislav.boss@priklad.cz .

4.6.1. Přidání účtu v aplikaci Mozilla Thunderbird
Po prvním spuštění aplikace Thunderbird zvolte v hlavním menu Soubor -> Nový -> Účet... a
vyplňujte údaje v průvodci nastavení. Vzorově vytvořený účet můžete vidět na obrázku níže.

Obrázek 4-16. Vzorové nastavení nového účtu

Po potvrzení zadaných informací se účet vytvoří a po zadání hesla můžete přistupovat k poštovní
schránce na serveru.
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Obrázek 4-17. Otevřená e-mailová zpráva

Aby bylo možno poštu korektně a bezpečně odesílat, je nutné ještě nastavit server pro odchozí poštu v
nabídce Nástroje -> Nastavení účtu... -> Server odchozí pošty (SMTP). Vzorové nastavení je opět na
obrázku níže.

Obrázek 4-18. Vzorové nastavení SMTP

4.6.2. Přidání účtu v aplikaci MS Outlook
Po prvním spuštění aplikace Outlook zvolte v hlavním menu Nástroje -> E-mailové účty... -> Přidat
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nový e-mailový účet. Následně zvolte typ serveru, preferovaný je IMAP. Klepněte na Další a vyplňte
údaje k účtu podle následujícího obrázku.

Obrázek 4-19. Vzorové nastavení účtu

Aby bylo možno poštu korektně a bezpečně odesílat, je nutné ještě zapnout zabezpečený režim
komunikace (SSL) a nastavit ověřování jména a hesla pro server odchozí pošty v nabídce Nástroje ->
E-mailové účty... -> Zobrazit nebo změnit existující e-mailové účty. Následně v tabulce klepněte na
svůj účet a na tlačítko Změnit, dále na tlačítko Další nastavení a na záložky Server pro odchozí poštu a
Upřesnit. Vzorové nastavení je opět na obrázku níže.

Obrázek 4-20. Vzorové nastavení pro SMTP
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4.7. Bezpečná komunikace
Elektronická pošta je služba, která sama o sobě nezaručuje prakticky žádnou bezpečnost komunikace.
Je velmi snadné zfalšovat identitu jiného člověka a pokud se e-mailová zpráva dostane před doručením
do nepovolaných rukou, je možné ji přečíst nebo změnit, aniž by odesílatel nebo příjemce něco zjistili.
Bezpečností přitom rozumíme následující body:

1. Příjemce má jistotu, že zpráva byla odeslána pod identitou toho, kdo je pod ní podepsán – tedy že
podpis nebyl podvržen,

2. Příjemce i odesílatel mají jistotu, že pokud zpráva dorazí v pořádku, nemohlo dojít k jakékoliv
úmyslné nebo neúmyslné změně v jejím obsahu – tedy že integrita zprávy nebyla narušena,

3. V případě zašifrování zprávy mají odesílatel i příjemce jistotu, že si nikdo nemohl přečíst její
obsah tím, že by ji odposlechl – tedy že utajení obsahu zprávy je zaručeno.

Základními prvky zabezpečení jsou elektronický podpis a šifrování zpráv. Zabezpečení e-mailové
komunikace je žádoucí při posílání důvěrných a důležitých zpráv a při oficiální komunikaci s úřady
nebo vystavování faktur elektronicky je nepostradatelné.

WebIS stejně jako mnoho jiných softwarových klientů pro práci s elektronickou poštou podporuje
bezpečnostní standard S/MIME. Ten je založen na asymetrické kryptografii
(http://cs.wikipedia.org/wiki/Asymetrick%C3%A1_kryptografie). Aby mohl uživatel elektronicky
podepisovat a šifrovat zprávy, potřebuje k tomu tři údaje:

• identita obsahuje osobní údaje o uživateli, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa apod. Identita
může být společná například pro celou organizaci.

• veřejný (šifrovací) klíč lze libovolně kopírovat a vystavovat. Příjemce poskytne odesílatelům svůj
veřejný klíč a ti jím zašifrují své zprávy. Jediný způsob, jak poté zprávu rozšifrovat, je použít
soukromý klíč příjemce. Naopak, pokud uživatel obdrží zprávu podepsanou soukromým klíčem
odesílatele, musí použít jeho veřejný klíč, aby podpis ověřil.

• soukromý (podpisový, tajný) klíč je nezbytné pečlivě střežit a nikomu nepředávat. Při prozrazení
nebo ztrátě soukromého klíče je nutné vytvořit nový veřejný a soukromý klíč. Soukromý klíč slouží
k podepisování (prokázání identity) a také k rozšifrování zpráv, které odesílatel zašifroval veřejným
klíčem příjemce.

Když svážeme veřejný klíč a identitu k sobě, získáme takzvaný certifikát. Ten slouží jako průkaz, že
daný veřejný klíč skutečně patří osobě nebo organizaci, která je uvedena v identitě. Jak je uvedeno
výše, veřejný klíč slouží k šifrování a k ověřování elektronického podpisu, je tedy nutné zabránit tomu,
aby někdo mohl vystavit veřejný klíč někoho jiného a připojit k němu svoji identitu – jinými slovy
zfalšovat certifikát. Proto musí být certifikát elektronicky podepsán – obvykle však nikoliv
odesílatelem nebo příjemcem, ale někým třetím, komu obě komunikující strany důvěřují. Existují v
zásadě tři základní způsoby, jak podepsat certifikát:

• Uživatel může podepsat certifikát sám, svým soukromým klíčem. Certifikát je potom tzv.
self-signed. Toto řešení je ovšem vhodné jen v případech, že si komunikující strany důvěřují.

• Certifikát může podepsat tzv. certifikační autorita (CA), "vyšší instance", jíž odesílatel i příjemce
důvěřují. Pokud jedna ze stran nedůvěřuje CA druhé strany, může nechat certifikát ověřit a podepsat
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jinou CA, která se tím ocitne jakoby nad ní. Aby potom mohl být podpis ověřen, musí být ověřeny
podpisy všech zainteresovaných CA v hierarchii.

• Nejvyšší instancí mezi CA je státem akreditovaná certifikační autorita. Ta má osvědčení příslušného
ministerstva, že smí fyzickým a právnickým osobám vydávat a podepisovat certifikáty použitelné
pro komunikaci se státní správou. Koncem března 2008 byly v Česku tři takové organizace – První
certifikační autorita, a. s. (http://www.ica.cz/home_cs/), Česká pošta, s. p.
(http://qca.postsignum.cz/) a eIdentity a. s. (https://www.eidentity.cz/app).

4.7.1. Vytvoření a instalace osobního certifikátu a klíče
Prvním krokem k bezpečné e-mailové komunikaci je vytvoření vlastních bezpečnostních údajů, tedy
tajného klíče a certifikátu, který obsahuje veřejný klíč a identitu. Nejobvyklejším způsobem, jak tyto
údaje získat, je zvolit si na trhu certifikační autoritu a u ní vyplnit žádost o vygenerování klíčů a
vystavení certifikátu. Je také možné poskytnout své CA již vygenerovaný klíč a pouze požádat o jeho
podepsání. Uživatel si může také vytvořit vlastní klíče a certifikát i místní certifikační autoritu sám
například s pomocí programu OpenSSL
(http://digiweb.ok.cvut.cz/bezpecnost/certifikacni-autorita-s-openssl).

Poznámka: Utajení Vašeho soukromého klíče je pro bezpečnou komunikaci zcela zásadní, proto
jej vždy chraňte heslem.

Výsledkem žádosti o důvěryhodně podepsaný certifikát a (zašifrovaný) klíč by měl být jeden soubor
obsahující vše. Tento soubor musí být ve formátu PKCS12, PFX nebo PEM (přípony souboru .p12,
.pfx a .pem). Ve WebISu potom zvolte poštovní identitu a k ní tento soubor přiložte. Pokud je tajný klíč
chráněn heslem, musí být heslo zadáno při přidávání souboru s certifikátem a klíčem k poštovní
identitě. Před odesláním každého podepsaného e-mailu je zapotřebí heslo ke klíči znovu zadat.

Obrázek 4-21. Osobní certifikát a klíč u poštovní identity
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4.7.2. Elektronický podpis
Elektronický podpis jsou elektronické identifikační údaje uživatele přiložené k elektronického
dokumentu. V kontextu bezpečné komunikace rozumíme elektronickým podpisem výhradně tzv.
zaručený elektronický podpis, který nepopiratelně ověřuje identitu odesílatele a zaručuje integritu
odeslané zprávy (viz začátek této kapitoly).

Aby uživatel mohl ověřit elektronický podpis příchozí zprávy, potřebuje k tomu certifikát odesílatele.
Certifikát lze druhé komunikující straně předat jednoduše zasláním e-mailu s libovolným obsahem, ale
elektronicky podepsaným. Příjemce si z tohoto e-mailu uloží certifikát mezi své důvěryhodné a každou
další zprávu se stejným podpisem automaticky ověří. Druhá možnost je prostřednictvím jiného
komunikačního kanálu získat certifikát certifikační autority odesílatele a ten uložit manuálně mezi
důvěryhodné v sekci WebISu Nastavení/Certifikáty.

4.7.2.1. Jak podepsat e-mailovou zprávu

Pokud při psaní nové zprávy zvolíte identitu, u které je nainstalován soubor s certifikátem a klíčem,

pak je elektronický podpis implicitně povolen a je vyznačen malou ikonou v pravém horním rohu.
Podpis můžete vypnout v menu Volby.

Obrázek 4-22. Elektronický podpis u nové rozepsané zprávy
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4.7.2.2. Jak ověřit elektronický podpis

Pokud do WebISu přijde elektronicky podepsaná zpráva, poznáte ji v seznamu podle ikony
představující přílohu s podpisem. Pokud zprávu otevřete, v pravém horním rohu uvidíte jednu z
následujících ikon:

– podpis byl úspěšně ověřen.

– certifikát byl podepsán státem akreditovanou certifikační autoritou a podpis byl úspěšně
ověřen.

– podpis se nepodařilo ověřit.

Obrázek 4-23. Podepsaná e-mailová zpráva

Kliknutím na tuto ikonu zobrazíte podrobnosti o certifikátu a v případě neověřeného podpisu také o
příčině, proč se ověření nezdařilo. Pokud je podpis v pořádku a v některé knize kontaktů je uložen
kontakt se stejnou e-mailovou adresou jako je v certifikátu, můžete si tento certifikát uložit kliknutím
na tlačítko Přidat certifikát ke kontaktu... Přiložené certifikáty slouží k šifrování zpráv danému
příjemci a je možné je spravovat ve speciální záložce nastavení kontaktu.

Obrázek 4-24. Ověřený podpis
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Obrázek 4-25. Certifikát přiložený ke kontaktu

Nejčastější příčiny neověření podpisu jsou tyto:

• Neplatný podpis certifikátu – certifikát mohl být podvržen, poškozen nebo zaměněn.

• Self-signed certifikát – certifikát nebyl podepsán žádnou certifikační autoritou, podepsal jej samotný
vydavatel certifikátu. Důvěryhodnost certifikátu tedy nelze formálně ověřit – pokud ovšem
odesílatele znáte a důvěřujete mu, můžete si jeho certifikát přesto uložit kliknutím na tlačítko Přidat
tento certifikát k důvěryhodným. Své důvěryhodné certifikáty vidíte ve WebISu v sekci
Nastavení/Certifikáty, kam je můžete přidávat i manuálně.

• Nepodařilo se získat certifikát místního vydavatele – úspěšné ověření elektronického podpisu
vyžaduje, aby mezi uloženými důvěryhodnými certifikáty na serveru nebo u uživatele byly všechny
certifikáty, které daný podpis ověřují. Toto chybové hlášení znamená, že nejméně jeden potřebný
certifikát není k dispozici.

• Doba platnosti certifikátu vypršela – každý certifikát se vystavuje pouze na omezenou dobu, po
jejímž uplynutí jej již nelze používat a je potřeba jej bud’ nahradit nebo prodloužit jeho platnost.

• Certifikát byl zneplatněn – každá certifikační autorita musí udržovat seznam certifikátů, které
vydala, ale které již nejsou platné – tzv. revokační seznam. Jakmile se certifikát na tomto seznamu
ocitne, nelze jím již ověřit žádný podpis a nelze jej ani znovu zplatnit. Nejčastější příčinou
zneplatnění certifikátu je ztráta, odcizení nebo prozrazení soukromého klíče. Mezi další příčiny patří
zjištění, že certifikát byl vydán nesprávným způsobem nebo porušení pravidel certifikační autority
pro nakládání s certifikáty.

• Revokační seznam je rovněž elektronicky podepsaný dokument, který je nezbytný pro ověření
certifikátu. Pokud tento seznam nelze získat, nelze ověřit jeho podpis nebo doba platnosti seznamu
vypršela nebo ještě nezačala, pak je to důvod pro neúspěšné ověření podpisu příchozí e-mailové
zprávy.
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Obrázek 4-26. Dialogové okno s detaily o podpisu a certifikátu

4.7.3. Šifrování
Elektronická šifra vznikne použitím veřejného klíče příjemce na obsah odesílané zprávy. Šifra
zajišt’uje utajení obsahu zprávy – pouze majitel odpovídajícího soukromého klíče si zprávu může
přečíst. Šifra kromě utajení zaručuje také integritu zprávy (nelze úspěšně rozšifrovat změněnou
zprávu). Pokud zkombinujeme šifrování a elektronický podpis, zaručíme tím i identitu odesílatele.

Poznámka: Některé poštovní aplikace nesprávným způsobem kombinují elektronický podpis a
šifru, proto se v některých případech podepsaných a současně zašifrovaných zpráv může stát, že
se bud’ nepodaří ověřit podpis nebo rozšifrovat zprávu. Toto nemusí znamenat, že byl
kompromitován nebo poškozen soukromý klíč, certifikát nebo přijatá zpráva. Informujte prosím o
těchto případech technickou podporu svého poskytovatele WebISu.

4.7.3.1. Jak zašifrovat zprávu

K zašifrování e-mailové zprávy stačí mít k dispozici certifikát uložený jako přílohu u kontaktu s
e-mailovou adresou příjemce. Při psaní nové zprávy zvolte v menu Volby položku Šifrovat zprávu, v

pravém horním rohu se objeví ikona . Zpráva se zašifruje až po kliknutí na tlačítko Poslat zprávu a
pokud certifikát k zašifrování nelze v kontaktech nalézt, vypíše se chybové hlášení.
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Obrázek 4-27. Zašifrování e-mailové zprávy

4.7.3.2. Jak rozšifrovat zprávu

Jak je již uvedeno výše, aby vám mohli jiní uživatelé posílat šifrované zprávy, musí od Vás nebo od
Vaší certifikační autority získat Váš certifikát. Pro rozšifrování zpráv potřebujete mít svůj certifikát a
soukromý klíč nainstalován u odpovídající e-mailové identity.

Pokud do WebISu přijde elektronicky zašifrovaná zpráva, poznáte ji v seznamu podle ikony
představující zašifrovaný obsah zprávy. Když zprávu otevřete, obsah zůstane skryt. Kliknutím na
tlačítko Rozšifrovat se do stejné poštovní složky uloží rozšifrovaná podoba zprávy a ihned se zobrazí.
Pokud používáte soukromý klíč chráněný heslem, může být užitečné mít k dispozici zašifrovanou i
rozšifrovanou podobu zprávy, zvláště pokud svou schránku s někým sdílíte. Heslo je potřeba zadat při
každém pokusu o rozšifrování zprávy.
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Obrázek 4-28. Zašifrovavá e-mailové zpráva
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Kapitola 5. Kontakty
Knihy kontaktů jsou přístupné v sekci Kontakty z horní nabídkové lišty ihned po přihlášení do
WebISu.

Kontakt je objekt, který obsahuje identifikační informace o nějakém subjektu, např. e-mailovou adresu,
jméno, příjmení, adresu, osobní či firemní údaje apod. Více kontaktů se sdružuje do tzv. knih kontaktů,
které mohou být organizovány do složitější struktury. Kniha kontaktů může mít definovány určité
vlastnosti, podle kterých může být např. sdílena jiným uživatelům (a spolu s ní i všechny kontakty,
které obsahuje).

Poznámka: Každý kontakt musí být součástí nějaké knihy kontaktů. Chcete-li vložit nový kontakt,
je nejprve nutné zvolit knihu kontaktů, do které bude náležet a ze které bude přebírat nastavení o
tom, je-li přístupný ostatním uživatelům (tedy je-li sdílený).

5.1. Navigace v kontaktech
Základní popis navigace v systému WebIS najdete v obecných kapitolách.

Obrázek 5-1. Knihy kontaktů

5.2. Knihy kontaktů
Obsah a nastavení konkrétní knihy zpřístupníte kliknutím na její jméno, čímž se tato kniha současně
zvýrazní žlutou barvou. Pokud chcete vybrat více než jednu knihu současně, použijte k tomu příslušná
zaškrtávací políčka úplně vlevo. Nastavení knih lze měnit prostřednictvím funkcí výběrového menu.
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Většina činností lze provádět právě nad jednou vybranou knihou. Výběr více knih najednou má smysl
pouze při prohlížení obsahu knih a při exportu nebo tisku kontaktů.

Obrázek 5-2. Správa knih kontaktů

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik tzv. sekcí. Popis
práce s nimi najdete v příslušné obecné kapitole.

Sekce Moje knihy kontaktů – obsahuje přednastavené knihy určené pro soukromé účely, které nejsou
ostatním uživatelům nebo skupinám automaticky přístupné:

• sbírané – kniha pro automaticky sbírané kontakty. Při odesílání pošty z WebISu se sem automaticky
ukládají e-mailové adresy adresátů. Přístupová práva k této knize má pouze její vlastník.

• soukromé – kniha pro soukromé účely uživatele. Přístupová práva k této knize má pouze její
vlastník.

• pracovní – kniha pro pracovní účely uživatele. Přístupová práva výpisu a čtení (přístup k obsahu)
mají všichni uživatelé ze stejné domény jako vlastník.

5.2.1. Přidat knihu..
Tato volba horního menu otevře nové okno, ve kterém je nutné zadat místo ve stromové struktuře, kam
chcete novou knihu kontaktů umístit, její název a nepovinný komentář.

Novou knihu kontaktů lze běžně umístit pouze do nadsložky Moje knihy kontaktů. Umístění do jiné
nadsložky nemusí být implicitně povoleno, ovšem toto nastavení může globálně změnit administrátor,
případně může vlastník sdílené knihy povolit přidávání nových knih.
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Obrázek 5-3. Přidat knihu kontaktů

Po vyplnění všech informací, klikněte na tlačítko OK. Nově vytvořená kniha kontaktů se přidá do
stromové struktury a lze s ní dále pracovat.

5.2.2. Nastavit knihu..
Pokud chcete změnit nastavení knihy kontaktů, nejprve ji vyberte a ve výběrovém menu zvolte akci
Nastavit knihu... Pro tuto akci nelze mít vybránu více než jednu knihu kontaktů. Pokud není zvolena
žádná kniha nebo je zvoleno více knih, tato akce se v menu znepřístupní.

Otevře se nové okno se záložkami:

V záložce Kniha kontaktů můžete knihu přejmenovat, zadat k ní nepovinný komentář nebo ji smazat.

Poznámka: U přednastavených knih kontaktů (Moje knihy/sbírané, Moje knihy/soukromé apod.)
není doporučeno měnit jejich názvy. Může to způsobit problémy v další práci s těmito knihami,
jelikož interní názvy přednastavených knih jsou v angličtině.

Obrázek 5-4. Nastavení knihy
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V záložce Šablony nových kontaktů vidíte seznam uložených přednastavených šablon, kde první v
seznamu se automaticky se vyplňuje do nového kontaktu. Více o šablonách najdete v příslušné obecné
kapitole

Obrázek 5-5. Seznam šablon pro kontakty

V záložce Přístupová práva můžete nastavit, jak bude daná kniha přístupná jiným uživatelům. Základní
popis práce s přístupovými právy najdete v příslušné obecné kapitole

Obrázek 5-6. Přístupová práva knihy kontaktů
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5.2.3. Smazat knihu
Tato funkce zruší celou aktivní knihu kontaktů se vším, co v ní je.

5.2.4. Šablony..
Základní popis práce se šablonami objektů naleznete v příslušné obecné kapitole.

5.2.5. Nastavit, co zobrazovat..
Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v
příslušné obecné kapitole.

5.2.6. Obnovit
Tato funkce znovu načte obsah stromu knih kontaktů. Je užitečná, pokud někdo jiný změní obsah
některé sdílené knihy, zatímco vy s ní stále pracujete, nebo pokud nějakou knihu nově nasdílí.

5.2.7. Smazat
Tato volba zruší označenou knihu kontaktů se vším, co v ní je. Pokud není zvolena žádná kniha nebo je
zvoleno více knih, tato akce se v menu znepřístupní.

5.3. Jednotlivé kontakty
V pravé pracovní části je zobrazen seznam kontaktů všech knih, které jsou zaškrtnuty ve stromu knih.
Prostřednictvím výběrového menu Kontakty a tlačítek Kopírovat a Přesunout můžete s kontakty
pracovat.
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Obrázek 5-7. Jednotlivé kontakty

5.3.1. Přidat kontakt
Nový kontakt můžete vytvořit bud’ tlačítkem Přidat.. v pracovním panelu nebo kliknutím na
stejnojmennou volbu ve výběrovém menu Kontakty. Otevře se nové dialogové okno, ve kterém můžete
vyplnit různé informace. Z nich je pro systém významná hlavně položka Kniha pro uložení, která
určuje, kam se nový kontakt uloží. Tato položka je přednastavená, pokud jste před vytvářením nového
kontaktu vybrali knihu kontaktů kliknutím na její název, a obsahuje výběrové menu knih kontaktů v
opačném případě.
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Obrázek 5-8. Přidat kontakt

Nastavení kontaktu dokončíte tlačítkem Uložit kontakt.

Poznámka: Kontakty v knihách jsou tříděny podle abecedy a podle položky Příjmení. Pokud není
příjmení uvedeno, pak rozhoduje položka Název kontaktu, kterou lze vyplnit bud’ zvlášt’ nebo se
předvyplní z ostatních jmen kontaktu. Pokud se název kontaktu použije pro výpis v seznamu, je
zobrazen šedě. Kontakty označené pouze názvem jsou umístěna na začátek seznamu kontaktů.

5.3.2. Filtrování
Základní popis pro filtrování objektů ve WebISu najdete v příslušné obecné kapitole.

Poznámka: Pokud hledáte podle kritéria Název knihy obsahuje, pro přednastavené knihy je při
hledání nutno uvažovat jejich původní názvy v databázi, které jsou anglicky. Zde je jejich výpis:

• work – přednastavená kniha pracovní,

• collected – přednastavená kniha sbírané,

• private – přednastavená kniha soukromé.
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Obrázek 5-9. Příklad filtru

5.3.3. Změna kontaktu
Detaily existujícího kontaktu můžete změnit kliknutím na jeho název. Dialogové okno pro editaci je
stejné jako při vytváření nového kontaktu, se dvěma výjimkami – v levém dolním rohu prvních tří
záložek je k dispozici tlačítko Smazat kontakt a dialogové okno obsahuje čtvrtou záložku Přístupová
práva. Ta obsahuje informace o datu vytvoření a o datu poslední úpravy, a dále seznam uživatelů a
skupin, kteří mají ke kontaktu nějaká přístupová práva. Více informací najdete v obecné kapitole o
přístupových právech.

Obrázek 5-10. Přístupová práva
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5.3.4. Smazat
Tato volba výběrového menu zruší všechny označené kontakty. Pokud nejsou žádné zvoleny, tato akce
se v menu znepřístupní.

5.3.5. Tisknout..
Tato volba je přístupná ve výběrovém menu Kontakty. Pokud nejsou vybrány žádné kontakty, zvolí se
pro tisk všechny zobrazené. Otevře se nové okno, kde můžete ve výběrovém menu v pravém horním
rohu přepínat mezi úplným a stručným výpisem před samotným tiskem.

Obrázek 5-11. Tisk kontaktů

5.3.6. Exportovat..
Tato volba je přístupná v horním výběrovém menu Kontakty. Pokud nejsou vybrány žádné kontakty,
zvolí se pro export všechny zobrazené. Pomocí univerzálního výměnného formátu CSV můžete přenést
kontakty z WebISu do jiného poštovního klienta bez ručního přepisování. V novém dialogovém okně
je nutné ještě zvolit aplikaci, pro kterou budou kontakty určeny a cílové kódování.

Poznámka: WebIS v současnosti podporuje pro export tyto poštovní klienty: Mozilla Thunderbird,
Microsoft Outlook XP a Microsoft Outlook 2003.

Obrázek 5-12. Export kontaktů
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5.3.7. Importovat..
Pokud potřebujete přidat větší množství kontaktů, které máte uložené v jiném poštovním klientovi,
můžete tyto kontakty importovat přímo, aniž byste je museli zadávat ručně. Tato volba je přístupná v
horním výběrovém menu. V dialogovém okně, které se otevře, musíte postupně zvolit knihu kontaktů,
do které se importované kontakty vloží, dále zadat název souboru s novými kontakty, zvolit aplikaci, ze
které kontakty pochází a zadat znakovou sadu, ve které jsou nové kontakty uloženy. Pak už stačí jen
kliknout na tlačítko Importovat.

Poznámka: WebIS v současnosti podporuje pro import pouze formát CSV, který je ovšem
společný pro všechny rozšířené poštovní klienty jako výměnný formát kontaktů. Následující
aplikace jsou pro import kontaktů podporovány: Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook XP,
Microsoft Outlook 2000 a Outlook Express ve verzích 5.5 a 6.0.

Obrázek 5-13. Import kontaktů

Po skončení importu vás WebIS informuje o počtech úspěšně a neúspěšně importovaných kontaktů.

5.3.8. Napsat všem..
Tato volba je poslední ve výběrovém menu Kontakty. Otevře nové okno, ve kterém můžete vytvořit
novou e-mailovou zprávu bud’ všem zobrazeným nebo všem označeným kontaktům. Pokud chcete
napsat zprávu právě jednomu kontaktu, stačí kliknout na jeho e-mailovou adresu v seznamu kontaktů.
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6.1. Obecně o kalendářích
Kalendáře slouží k efektivní organizaci času, usnadňují komunikaci ve firmě a organizování schůzek.

Kalendář pro plánování času mohou mít i hmotné a nemovité zdroje firmy, například automobily nebo
místnosti. Můžete tak rezervovat tyto zdroje pro nejrůznější příležitosti a jednoduše sledovat jejich
využívání. V kalendáři můžete plánovat svůj firemní i soukromý čas. Můžete snadno definovat
pravidelně se opakující události (např. firemní školení). Upozornění na nové události je možno
dostávat elektronickou poštou, formou SMS zpráv nebo prostřednictvím služeb Jabber nebo ICQ.

Díky podpoře přístupových práv můžete sledovat sdílené kalendáře ostatních zaměstnanců firmy a být
tak informováni o jejich pracovním vytížení nebo plánovaných nepřítomnostech na pracovišti.

Plánování schůzek je o to snažší, že můžete zobrazovat události více než jednoho kalendáře současně.
Hned tedy vidíte, kdy jsou všichni zúčastnění volní, resp. přítomní, a zohlednit to při stanovení termínu
schůzky. Oznámení o konání schůzky se zasílá elektronickou poštou a díky propracovanému systému
komunikace mezi organizátorem a účastníky jsou vždy k dispozici informace o změnách apod.

6.1.1. Příklady praktického využití kalendářů

Příklad 6-1. Plánování času, zasílání připomínek

Stává se, že máte na starosti více věcí najednou, na něco důležitého zapomenete nebo si na jeden
termín naplánujete více schůzek. Těmto problémům můžete předejít zadáváním plánovaných událostí
do kalendáře, ve kterém máte přehled o svém pracovním vytížení. Pro každou událost si navíc můžete
nastavit zasílání připomínek elektronickou poštou, do mobilního telefonu nebo službami Jabber nebo
ICQ.

Příklad 6-2. Rezervace školící místnosti

Ve firmě probíhají různá školení, která vedou různí lidé, ale využívají k tomu stejnou místnost. Při
plánování je potřeba vědět, je-li místnost ještě volná. Složitou komunikaci mezi školiteli lze nahradit
založením sdíleného kalendáře pro místnost, který bude mít každý školitel právo číst i do něj zapisovat.
Při stanovování termínu školení bude mít každý zadavatel přehled o využívání místnosti.

Příklad 6-3. Plánování dovolených

Ve většině firem je důležité mít přehled o tom, kdy bude který zaměstnanec na dovolené. Ten může
zajistit sdílený kalendář Dovolená, kam budou zaměstnanci své volno předem zadávat. Tento kalendář
umožní efektivnější rozvržení pracovních sil na firemních projektech pro konkrétní období.
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Příklad 6-4. Plánování schůzek

Velice silným nástrojem ve firemní komunikaci může být plánování schůzek. Potřebujete-li domluvit
např. schůzku s obchodním partnerem, na které je nutná účast některých zaměstnanců, snadnou
kontrolou jejich pracovních kalendářů můžete stanovit termín, který vyhovuje všem. Organizátor
následně obešle všechny účastníky žádostí o účast na schůzce, kterou každý z nich může s komentářem
odmítnout nebo přijmout. Všechna tato komunikace probíhá v systému a organizátor má vždy přehled
o tom, kdo na schůzku přijde, ideálně bez prohledávání doručené pošty a osobního upomínání.

6.2. Navigace v kalendářích
Základní popis navigace v systému WebIS najdete v obecných kapitolách.

Obrázek 6-1. Kalendáře – pracovní plocha

6.3. Kalendáře
Obsah a nastavení konkrétního kalendáře zpřístupníte kliknutím na jeho jméno, čímž se tento kalendář
současně zvýrazní žlutou barvou. Pokud chcete vybrat více než jeden kalendář současně, použijte k
tomu příslušná zaškrtávací políčka úplně vlevo.
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Obrázek 6-2. Správa kalendářů

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik tzv. sekcí. Popis
práce s nimi najdete v příslušné obecné kapitole.

Sekce Moje kalendáře – obsahuje přednastavené kalendáře určené pro soukromé účely, které nejsou
ostatním uživatelům nebo skupinám automaticky přístupné:

• soukromé – události v tomto kalendáři jsou viditelné pouze vlastníkovi knihy,

• pracovní – události v tomto kalendáři jsou viditelné všem ostatním uživatelům a to včetně detailů,

• pracovní/diskrétní – tento kalendář je určen pro události, které nemusí mít ryze pracovní charakter,
ale pro ostatní uživatele je podstatné, aby věděli, že se konají, aniž by znali detaily. Proto ostatní
uživatelé vidí čas a délku konání události, ale nejsou jim přístupné podrobné informace.

6.3.1. Přidat kalendář..
Tato volba se nachází v menu nad stromem kalendářů. Otevře se nové okno, ve kterém je nutné zadat
místo ve stromu struktuře, kam se nový kalendář uloží, jeho název a nepovinný komentář. Volitelně
můžete ještě vložit jednu nebo více e-mailových nebo mobilních adres, na které budou chodit
oznámení o změnách v plánovaných událostech. Tlačítkem OK kalendář uložíte.

Tip: Zadáním e-mailové adresy pro oznamení o změně získáte přehled o nových nebo
změněných událostech v daném kalendáři.

Nový kalendář lze běžně umístit pouze do sekce Moje kalendáře.
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Obrázek 6-3. Přidat kalendář

6.3.2. Nastavit kalendář..
Pokud chcete změnit nastavení kalendáře, nejprve jej vyberte a ve výběrovém menu zvolte tuto akci.
Pro ni nelze mít vybrán více než jeden kalendář. Pokud není vybrán žádný nebo je vybráno více než
jeden kalendář, akce se v menu znepřístupní.

Otevře se nové okno se záložkami:

V záložce Kalendář můžete měnit název, komentář a e-mailové nebo mobilní adresy, na které se
posílají upozornění o změnách. Mimoto zde můžete kalendář s celým jeho obsahem zrušit tlačítkem
Smazat.

Obrázek 6-4. Nastavení kalendáře
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V záložce Šablony nových událostí vidíte seznam uložených přednastavených šablon, kde první v
seznamu se automaticky se vyplňuje do nové události. Více o šablonách najdete v příslušné obecné
kapitole

Obrázek 6-5. Seznam šablon pro události

V záložce Přístupová práva můžete nastavit, jak bude daný kalendář přístupný jiným uživatelům.
Základní popis práce s přístupovými právy najdete v příslušné obecné kapitole

V záložce Přístupová práva se nastavuje přístupnost kalendáře jiným uživatelům.

Obrázek 6-6. Přístupová práva

6.3.3. Smazat kalendář
Tato volba výběrového menu zruší právě jeden označený kalendář se vším, co v něm je. Pokud není
zvolen žádný nebo je zvoleno více kalendářů, tato akce se v menu znepřístupní.
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6.3.4. Šablony..
Základní popis práce se šablonami objektů naleznete v příslušné obecné kapitole.

6.3.5. Nastavit, co zobrazovat..
Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v
příslušné obecné kapitole.

6.3.6. Obnovit
Tato funkce znovu načte obsah stromu kalendářů. Je užitečná, pokud někdo jiný změní obsah
některého sdíleného kalendáře, zatímco vy s ním stále pracujete.

6.4. Události
Základní jednotkou kalendářů, která se používá k plánování, je událost. Událost obsahuje takové údaje
jako jsou čas začátku a konce, místo konání, komentář, opakování a mnoho dalšího.

Každá událost patří do nějakého kalendáře. Abyste s ní mohli pracovat, musíte nejprve ze stromové
struktury kalendářů vybrat správný kalendář. Vybraný kalendář je zvýrazněn oranžově a události, které
obsahuje, se zobrazí vpravo v pracovní části obrazovky. Je možné prohlížet obsah více než jednoho
kalendáře najednou; stačí je všechny zašktnout ve stromové struktuře. Události je možné prohlížet v
několika různých pohledech.

6.4.1. Podrobné zobrazení
Podrobné zobrazení umožňuje prohlížet události v hodinovém rozvrhu, kde každému dni odpovídá
jeden řádek kalendáře. Každá událost je zobrazena jako barevný proužek, ke kterému náleží stručná
popiska s nejdůležitějšími údaji. Pokud podržíte kurzor myši nad touto popiskou, zobrazí se bližší
informace události. Pokud na popisku kliknete, otevře se okno se všemi detaily události, které můžete
následně měnit. Události lze zobrazovat po různě dlouhých časových úsecích, implicitní hodnota je
sedm dnů. Pokud nastavíte jinou hodnotu, zůstane při příštím vstupu do této sekce zapamatována.
Aktuální den a hodina jsou zvýrazněny červeně, pro skok na jiný den vložte datum do vstupního pole
Jdi na:. Předchozí nebo následující dny lze zobrazit také pomocí navigačních šipek po stranách okna –
viz obrázek.
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Obrázek 6-7. Podrobné zobrazení kalendáře

Jednotlivé události mohou mít ve své popisce několik různých ikon. Následuje jejich přehled:

fajfka – událost již proběhla.

zvonek – pro tuto událost je zapnuto zasílání připomínky.

dvě šipky – událost má nastaveno opakování.

dvě hlavy – tato událost je schůzka.

smajlík – tato událost je tzv. transparentní, tedy čas na ni vymezený je ve skutečnosti volný,
pokud by se objevila jiná událost.

6.4.2. Měsíční zobrazení
Měsíční nastavení zobrazuje události v denním rozvrhu na celý měsíc. Kliknutím na číslo dne se
dostanete do podrobného zobrazení daného dne. Aktuální den je zvýrazněn červenou číslicí. Barevný
čtvereček určuje příslušnost ke kalendáři, zaškrtávací políčko u události slouží k jejímu označení pro
akce kopírování, přesouvání a mazání. Podržením kurzoru nad popiskou úkolu zobrazíte bližší popis,
klikutím na ni se otevře okno s podrobnými informacemi. Zobrazený měsíc lze změnit pomocí
navigačních šipek po stranách okna nebo ve vstupním poli Jdi na:.
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Obrázek 6-8. Měsíční zobrazení kalendáře

6.4.3. Roční zobrazení
Roční nastavení zobrazuje přehled kalendáře po měsících. Číslo dne, ve kterém je uložena nějaká
událost, je na modrém pozadí. Kliknutím na číslo dne se přepnete do podrobného zobrazení pro daný
den. Zobrazovaný rok lze změnit pomocí navigačních šipek po stranách okna nebo ve vstupním poli
Jdi na rok:.

Obrázek 6-9. Roční zobrazení kalendáře
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6.4.4. Plánování schůzek
Plánovací kalendář v této záložce je organizován v hodinovém rozvrhu a poskytuje přehled o volném
čase pro každý den. Volný čas je znázorněn oranžovým proužkem, který je přerušen vždy, když se v
danou hodinu vyskytuje v některém kalendáři událost. Zobrazování dnů v plánovacím kalendáři
pomocí navigačních šipek, vstupních polí pro datum a výběrového menu pro délku periody funguje
stejně jako v podrobném zobrazení. Navíc lze omezit zobrazování volného času pouze v určitých
hodinách a pouze na úseky minimální stanovené délky. Kliknutím na malé plus (+) na začátku úseku
volného času se otevře okno vytvoření nové schůzky, ve které jsou jako účastníci přednastaveni všichni
uživatelé a skupiny, jejichž aktivní kalendáře jsou zobrazeny. Více se dozvíte v kapitole Schůzky.

Obrázek 6-10. Plánování schůzek

6.4.5. Filtrování v kalendářích
Základní popis pro filtrování objektů ve WebISu najdete v příslušné obecné kapitole.

Poznámka: Pokud hledáte podle kritéria Název kalendáře obsahuje, pro přednastavené
kalendáře je při hledání nutno uvažovat jejich původní názvy v databázi, které jsou anglicky. Zde
je jejich výpis:

• work – přednastavený kalendář pracovní,

• confidential – přednastavený kalendář diskrétní, který je podkalendářem kalendáře pracovní,

• private – přednastavený kalendář soukromý.

62



Kapitola 6. Kalendáře

Obrázek 6-11. Příklad filtru

6.5. Práce s událostmi

Obrázek 6-12. Menu pro práci s událostmi

V dalším textu jsou popsány funkce výběrového menu a tlačítek pro práci s událostmi.
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6.5.1. Přidat..
Novou událost můžete vytvořit bud’ tlačítkem Přidat.. v pracovním panelu nebo kliknutím na
stejnojmennou volbu ve výběrovém menu Události. Pro každou novou událost musíte vždy zvolit
kalendář, do kterého bude patřit. Výběr kalendáře je důležitý, protože určuje, jaká práva z něj daná
událost zdědí (bude-li viditelná jiným uživatelům, bude-li ji moci někdo jiný upravovat apod.). Objeví
se nové okno, ve kterém vyplníte detaily události.

Tip: Novou událost můžete rovněž založit kliknutím na číslo hodiny konkrétního dne v podrobném
zobrazení kalendáře. Okno s detaily bude mít v takovém případě předvyplněný datum a hodinu.

Při zadávání datumů a časů se některé položky automaticky přepočítávají podle těchto pravidel:

• nastavení datumu začátku události za datum konce posune datum konce na následující den,

• pokud má událost různé datum začátku a konce, pak změna data začátku náležitě posune i datum
konce,

• pokud se událost koná v rámci jednoho dne, pak změna hodiny začátku posune náležitě i hodinu
konce,

• pokud při posunu hodiny konce jednodenní události dojde k přeskočení přes půlnoc, nastaví se
datum konce události na následující den.

Velmi užitečnou funkcí je možnost nechat si zasílat k dané události připomínku. Ve spodní části
záložky Událost vyberte typ adresy, na kterou lze připomínky posílat. Můžete použít e-mailovou
adresu, SMS adresu nebo adresu pro Jabber. Adresy daného typu můžete vkládat také z kontaktů
prostřednictvím ikony knihy. Poté již stačí vyplnit pouze dobu, ve kterou se připomínka odešle.
Tlačítkem Smazat můžete zrušit všechny označené žádosti o připomínku.

Poznámka: Pokud má při zadávání připomínky vlastník kalendáře, kam se událost ukládá,
vyplněnu adresu pro daný typ připomínky v doménovém kontaktu, vyplní se tato adresa do
připomínky automaticky.

Výběrové menu Zobraz čas jako slouží k přepnutí události z běžné na tzv. transparentní. U
transparentní události je čas na ni vymezený ve skutečnosti brán jako volný pro případ, že by na
stejnou dobu připadla jiná, urgentnější událost.

Tip: Pokud přidáváte k události připomínku a máte vyplněny potřebné adresy ve svém
doménovém kontaktu, vyplní se adresa do připomínky automaticky.
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Obrázek 6-13. Vytvoření nové události

Pokud chcete specifikovat událost, která není jednorázová a v určitých intervalech se opakuje
(pravidelné schůze apod.), vyplňte k události záložku Opakování. Do pole Každý se vkládá pořadové
číslo, které určuje, každé kolikáté dále zvolené období se bude započítávat do opakování. Nastavený
začátek události do něj patří vždy.

Poznámka: Při nastavování počtu opakování je potřeba mít na paměti, že se započítává každý
výskyt události, takže při nastavení týdenního opakování pouze ve dnech pondělí a úterý a počtu
opakování tři se opakování provede ve dvou pondělcích a jednom úterku, nikoliv ve třech
pondělcích a třech útercích.

Tlačítko Ukaž opakování slouží k zobrazení přehledného grafického náhledu opakování dané události
nad měsíčními kalendáři. Do pole Výjimky můžete vložit bud’ pomocí vyskakovacího kalendáře nebo
ručně data dnů, které chcete vyjmout z nastaveného opakování. Jednotlivé datumy se oddělují novým
řádkem.
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Obrázek 6-14. Nová událost – opakování

Plánování schůzek (záložka Schůzka) je blíže popsána v sekci Schůzky.

6.5.2. Smazat/zrušit opakování
Tato volba výběrového menu se vztahuje na označené události v kalendáři a je určena k jejich smazání.
Pokud má událost nastavené nějaké opakování, smažou se pouze označená opakování, resp. přesunou
se mezi výjimky z tohoto opakování.

Pokud chcete událost smazat včetně všech svých opakování, vyberte ji kliknutím na její popisku v
podrobném nebo měsíčním zobrazení kalendáře. V okně s detaily události použijte tlačítko Smazat
událost.

6.5.3. Tisknout..
Tato volba je přístupná ve výběrovém menu Události. Můžete pomocí ní vytisknout seznam událostí.
Otevře se nové okno, kde můžete ve výběrovém menu v pravém horním rohu přepínat mezi úplným a
stručným výpisem před samotným tiskem. Pokud nejsou vybrány žádné události, zvolí se pro tisk
všechny zobrazené.

Obrázek 6-15. Tisk událostí
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6.5.4. Exportovat do CSV
Tato volba je přístupná v horním výběrovém menu Události. Můžete pomocí ní uložit události do
souboru ve výměnné formátu CSV, který je vhodný pro další strojové zpracování. Pokud nejsou
vybrány žádné události, zvolí se pro export všechny zobrazené.

6.5.5. Kopírování a přesouvání událostí mezi kalendáři
Kopírovat a přesouvat události mezi kalendáři můžete prostřednictvím tlačítek Kopírovat a
Přesunout, která jsou ve spodní části pracovní plochy. Jednotlivou událost vyberete zaškrtávacím
políčkem, které náleží k její popisce v podrobném nebo měsíčním zobrazení kalendáře. Ve výběrovém
menu dole poté zvolíte cílový kalendář a akci dokončíte kliknutím na tlačítko Kopírovat nebo
Přesunout.

Tip: Pokud využíváte dodávaný kalendář Jmeniny, je praktické vykopírovat si svátky svých
blízkých do některého svého soukromého kalendáře, kde si k nim můžete dodefinovat zasílání
připomínek.

6.5.6. Změna události
Detaily existující události můžete změnit kliknutím na její název. Dialogové okno pro editaci je stejné
jako při vytváření nové události, se dvěma výjimkami – v levém dolním rohu prvních tří záložek je k
dispozici tlačítko Smazat událost a dialogové okno obsahuje čtvrtou záložku Přístupová práva. Ta
obsahuje informace o datu vytvoření a o datu poslední úpravy, a dále seznam uživatelů a skupin, kteří
mají ke kontaktu nějaká přístupová práva. Více informací najdete v obecné kapitole o přístupových
právech.

Obrázek 6-16. Přístupová práva
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6.6. Schůzky
Plánování schůzek v systému WebIS je efektivní způsob, jak organizovat komunikaci ve firmě.
Prostřednictvím webového rozhraní můžete oslovovat více účastníků a udržovat přehled o tom, kdo
žádost o účast na schůzce akceptoval nebo neakceptoval a případně proč.

6.6.1. Vytvoření schůzky
Schůzka je z hlediska systému jen speciální případ události. Vytvoříte ji tedy stejně jako běžnou
událost tlačítkem Přidat.., které je v pracovním panelu sekce Kalendáře. Nastavení základních detailů,
připomínek i opakování pro schůzku funguje rovněž stejně jako u běžné události. Více informací
najdete v kapitole Události. Aby se z události stala schůzka, je třeba vyplnit údaje ve stejnojmenné
záložce Schůzka, viz následující popis.

Poznámka: Pokud jste právě v plánovacím kalendáři, můžete schůzku vytvořit přímo jako nový
objekt v tomto náhledu.

Zadavatel schůzky je vždy jejím organizátorem. Dalšího účastníka schůzky přidáte tlačítkem +
Účastník. Jako první účastník se automaticky přidá organizátor. Další účastníky přidávejte zadáním
jejich uživatelského jména (e-mailové adresy). Kliknutím na ikonu knihy můžete otevřít seznam
kontaktů a přidávat je přímo zaškrtávacími políčky.

Obrázek 6-17. Vytvoření schůzky – výběr kontaktů

Ke každému učastníkovi můžete nastavit ještě tři další údaje. Jeho funkce udává, z jaké pozice se bude
schůzky účastnit. Pole aktualizace říká, zda bude účastník dostávat upozornění o změnách, které se
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schůzky týkají. Poslední položka stav udává, v jakém vztahu je daný člověk ke schůzce, pokud jde o
jeho účast. Přednastavená hodnota je potřebná akce, což znamená, že mu přijde oznámení o konané
schůzce, a on sám svou účast bud’ potvrdí, předběžně potvrdí nebo zamítne. Viz popis níže.

Poznámka: Z pohledu organizátora schůzky se může zdát nepraktické, aby účastníkům
předvyplňoval, že se schůzky nezúčastní, zakazoval jim posílat aktualizace nebo předem
potvrzoval jejich účast. Tyto možnosti jsou zde pro případy, že mezi účastníky je například nějaký
externista, který nemá účet v systému a komunikuje s organizátorem přímo. Aby měl organizátor
jako vlastník schůzky přehled, může do systému zadat údaje týkající se externistů sám. Jindy
může vhodné vložit někoho jako účastníka jen z toho důvodu, aby byl o konající se schůzce
informován.

Pokud chcete některého účastníka ze seznamu odstranit, vyberte ho zaškrtávacím políčkem a klikněte
na tlačítko Smazat.

Obrázek 6-18. Vytvoření schůzky – možnosti nastavení

Po kliknutí na tlačítko Uložit událost se schůzka uloží do kalendáře organizátora, který je specifikován
v záložce Událost. Následně se objeví jiné okno s potvrzením, že schůzka byla uložena. Aby se o ní
dověděli i ostatní účastníci, je ještě třeba rozeslat jim o tom zprávu, ke které můžete přidat nepovinný
komentář. To se provede tlačítkem Odeslat návrh. Pokud se rozhodnete návrh neposlat (tlačítkem
Neposílat návrh nebo Zavřít), nikdo se o schůzce nedozví a její plánování ztrácí smysl. Proto je
doporučeno používat tato tlačítka jen v případech, že si na poslední chvíli uvědomíte, že je ještě
potřeba některé údaje ke schůzce změnit.
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Obrázek 6-19. Vytvoření schůzky – zaslání návrhu účastníkům

6.6.2. Účast na schůzce
Pokud někdo založí schůzku a rozešle o ní návrh ostatním, každému účastníkovi přijde zpráva do
schránky elektronické pošty a současně se mu uloží do seznamu žádostí, který každý uživatel může
zkontrolovat hned po přihlášení do WebISu. Pokud je v tomto seznamu více žádostí, nejnovější je dole.
Do podrobného zobrazení dané žádosti se dostanete kliknutím na odkaz detaily...

Obrázek 6-20. Informace o schůzce

Po kliknutí na odkaz detaily.. se objeví okno s podrobnými informacemi o schůzce. Pokud jste účastník
schůzky, ale nejste její organizátor, nemůžete tyto informace měnit. Můžete ovšem v záložce Událost
zvolit kalendář, do kterého se schůzka uloží, a můžete nastavit poslání připomínky pro tuto schůzku. V
dolním rámečku můžete na žádost reagovat. Máte následující možnosti:
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• zamítnout – schůzka se do kalendáře neuloží, následně máte možnost odeslat organizátorovi
aktualizaci spolu s vysvětlením, aby se vaše rozhodnutí objevilo alespoň v jeho kalendáři,

• ignorovat – schůzka se do kalendáře neuloží, organizátor není o vašem rozhodnutí informován,

• (předběžně) akceptovat a uložit – schůzka se uloží do zvoleného kalendáře, následně máte možnost
odeslat organizátorovi aktualizaci, aby se vaše rozhodnutí objevilo v jeho kalendáři,

• ponechat, jak je a uložit – schůzka se beze změn uloží do zvoleného kalendáře, můžete na žádost o
účast reagovat později, organizátor prozatím není informován.

Obrázek 6-21. Detailní informace o schůzce

Pokud na žádost o účast na schůzce zareagujete jinak než odložením rozhodnutí nebo ignorováním,
objeví se okno s potvrzující zprávou, v němž máte rovněž možnost odeslat aktualizaci organizátorovi.
Je podstatné, abyste aktualizace odesílali, protože v opačném případě se vaše rozhodnutí neobjeví v
kalendáři organizátora, který následně ztrácí přehled o stavu plánované schůzky.

Obrázek 6-22. Informování organizátora
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Pokud na žádost o účast na schůzce zareagujete některou z možností, která uloží schůzku do kalendáře
(viz výše), zpřístupní se k ní všechny detaily. V záložce Schůzka můžete změnit svůj stav účasti na ní.
Tlačítkem Uložit událost změnu povrdíte a opět budete vyzváni k odeslání aktualizace organizátorovi.
Pokud ovšem budete chtít změnit nějaký organizační detail, který se netýká vaší účasti, například čas
konání nebo nového účastníka, nebudete moci schůzku uložit, protože byste ji tím vlastně přeplánovali.
Namísto uložení změn se sestaví návrh změny schůzky, který budete moci odeslat organizátorovi ke
schválení.

Obrázek 6-23. Změna stavu u uložené schůzky
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Knihy úkolů jsou přístupné v sekci Úkoly z horní nabídkové lišty ihned po přihlášení do WebISu.

Úkol je objekt, který obsahuje podrobné informace o nějakém zadání, např. jméno zadavatele, jméno
řešitele, termín dokončení, odhadovanou cenu apod. Více úkolů se sdružuje do tzv. knih kontaktů,
které mohou být organizovány do stromu knih. Kniha úkolů může mít definovány určité vlastnosti,
podle kterých může být např. sdílena jiným uživatelům (a spolu s ní i všechny úkoly, které obsahuje).

Poznámka: Každý úkol musí být součástí nějaké knihy úkolů. Chcete-li vložit nový úkol, je nejprve
nutné zvolit knihu úkolů, do které bude náležet a ze které bude přebírat nastavení o tom, je-li
přístupný ostatním uživatelům (tedy je-li sdílený).

7.1. Navigace v úkolech
Základní popis navigace v systému WebIS najdete v obecných kapitolách.

Obrázek 7-1. Knihy úkolů

7.2. Knihy úkolů
Obsah a nastavení konkrétní knihy zpřístupníte kliknutím na její jméno, čímž se tato kniha současně
zvýrazní žlutou barvou. Pokud chcete vybrat více než jednu knihu současně, použijte k tomu příslušná
zaškrtávací políčka úplně vlevo. Nastavení knih lze měnit prostřednictvím funkcí výběrového menu.
Většina činností lze provádět právě nad jednou vybranou knihou. Výběr více knih najednou má smysl
pouze při prohlížení obsahu knih a při exportu nebo tisku úkolů.
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Obrázek 7-2. Správa knih úkolů

Každému uživateli se po prvním přihlášení do systému automaticky vytvoří několik tzv. sekcí. Popis
práce s nimi najdete v příslušné obecné kapitole.

Sekce Moje knihy úkolů – obsahuje přednastavené knihy určené pro soukromé účely, které nejsou
ostatním uživatelům nebo skupinám automaticky přístupné:

• soukromé – kniha pro soukromé účely uživatele. Přístupová práva k této knize má pouze její
vlastník.

• pracovní – kniha pro pracovní účely uživatele. Přístupová práva výpisu a čtení (přístup k obsahu)
mají všichni uživatelé ze stejné domény jako vlastník.

7.2.1. Přidat knihu..
Tato volba horního menu otevře nové okno, ve kterém je nutné zadat místo ve stromu knih, kam bude
nová kniha úkolů umístěna, její název a nepovinný komentář.

Novou knihu úkolů lze běžně umístit pouze do nadsložky Moje knihy úkolů. Umístění do jiné
nadsložky nemusí být implicitně povoleno, ovšem toto nastavení může globálně změnit administrátor,
případně může vlastník sdílené knihy povolit přidávání nových knih.

Dále lze nastavit zasílání oznámení o novém příchozím úkolu na e-mailové adresy nebo do mobilního
telefonu.
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Obrázek 7-3. Přidat knihu úkolů

Po vyplnění všech informací, klikněte na tlačítko OK. Nově vytvořená kniha se přidá do stromové
struktury a lze s ní dále pracovat.

7.2.2. Nastavit knihu..
Pokud chcete změnit nastavení knihy úkolů, nejprve ji vyberte a ve výběrovém menu zvolte akci
Nastavit knihu... Pro tuto akci nelze mít vybránu více než jednu knihu najednou. Pokud není zvolena
žádná kniha nebo je zvoleno více knih, tato akce se v menu znepřístupní.

Otevře se nové okno se záložkami:

V záložce Kniha úkolů můžete měnit název knihy, její nepovinný komentář a adresy pro zasílání
oznámení o nových úkolech. Kliknutím na tlačítko Smazat zrušíte celou knihu se vším, co v ní je.

Obrázek 7-4. Nastavení knihy

V záložce Šablony nových úkolů vidíte seznam uložených přednastavených šablon, kde první v
seznamu se automaticky se vyplňuje do nového úkolu. Více o šablonách najdete v příslušné obecné
kapitole

75



Kapitola 7. Úkoly

Obrázek 7-5. Seznam šablon pro úkoly

V záložce Přístupová práva můžete nastavit, jak bude daná kniha přístupná jiným uživatelům. Základní
popis práce s přístupovými právy najdete v příslušné obecné kapitole

Obrázek 7-6. Přístupová práva knihy úkolů

7.2.3. Smazat knihu
Tato volba zruší označenou knihu úkolů se vším, co v ní je. Pokud není zvolena žádná kniha nebo je
zvoleno více knih, tato akce se v menu znepřístupní.

7.2.4. Šablony..
Základní popis práce se šablonami objektů naleznete v příslušné obecné kapitole.
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7.2.5. Nastavit, co zobrazovat..
Základní popis práce s uživatelskými sekcemi je společný pro více typů objektů a najdete jej v
příslušné obecné kapitole.

7.2.6. Obnovit
Tato funkce znovu načte obsah stromu knih úkolů. Je užitečná, pokud někdo jiný změní obsah některé
sdílené knihy, zatímco vy s ní stále pracujete, nebo pokud nějakou knihu nově nasdílí.

7.3. Jednotlivé úkoly
V pravé pracovní části je zobrazen seznam úkolů všech knih, které jsou zaškrtnuty ve stromu knih.
Prostřednictvím výběrového menu Úkoly a tlačítek Kopírovat a Přesunout můžete s úkoly pracovat.

Obrázek 7-7. Jednotlivé úkoly

7.3.1. Přidat úkol
Nový úkol můžete vytvořit bud’ tlačítkem Přidat.. v pracovním panelu nebo kliknutím na
stejnojmennou volbu ve výběrovém menu Úkoly. Otevře se nové dialogové okno, ve kterém můžete
vyplnit různé informace. Z nich je pro systém významná zejména položka Kniha pro uložení, která
určuje, kam se nový úkol uloží. Tato položka je přednastavená, pokud jste před vytvářením nového
úkolu vybrali některou knihu úkolů zatrhávacím políčkem, a obsahuje výběrové menu knih úkolů v
opačném případě.
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Velmi užitečnou funkcí je možnost nechat si zasílat k danému úkolu připomínku. Ve spodní části
záložky Úkol vyberte typ adresy, na kterou lze připomínky posílat. Můžete použít e-mailovou adresu,
SMS adresu nebo adresu pro Jabber. Adresy daného typu můžete vkládat také z kontaktů
prostřednictvím ikony knihy. Poté již stačí vyplnit pouze dobu, ve kterou se připomínka odešle.
Tlačítkem Smazat můžete zrušit všechny označené žádosti o připomínku.

Pokud má při zadávání připomínky vlastník knihy, kam se událost ukládá, vyplněnu adresu pro daný
typ připomínky v doménovém kontaktu, vyplní se tato adresa do připomínky automaticky.

Obrázek 7-8. Přidat úkol

V záložce Stav úkolu se nastavují údaje o průběhu práce na něm. Pokud například nastavíte stav úkolu
jako Dokončený, automaticky se změní průběh dokončení na 100%, a vyplní se datum dokončení na
aktuální den a hodinu. Podobně se změní příslušná pole v tomto formuláři při jiném nastavení.

Obrázek 7-9. Stav úkolu
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Každý úkol má přinejmenším dva podstatné údaje; kromě svého zadavatele je to kniha, ve které je
uložen. Tato informace obvykle přesně určuje řešitele a takovéto nastavení úkolu je dostačující ve
většině případů. Ovšem v omezeném měřítku lze udržovat a pracovat i se skupinovými úkoly, jejichž
součástí jsou další osoby. Tlačítkem + Řešitel můžete přidat e-mailovou adresu uživatele nebo skupiny
do seznamu řešitelů.

Obrázek 7-10. Přidělené osoby

Skupinové úkoly fungují v mnoha ohledech obdobně jako schůzky v kalendářích. Více informací
naleznete v příslušné kapitole. Jedinými rozdíly je to, že v sekci Přehled se nově příchozí úkoly
zobrazují zvlášt’ a že řešitel může měnit stav úkolu, aniž by k tomu musel mít svolení zadavatele.

7.3.2. Přidat úkol jednoduše..
Tato funkce výběrového menu slouží k rychlému vložení úkolu, který bude mít vyplněn pouze
souhrnný popis. Pokud je ovšem zobrazen obsah více než jedné nebo žádné knihy úkolů, tato funkce se
v menu znepřístupní.

7.3.3. Filtrování
Základní popis pro filtrování objektů ve WebISu najdete v příslušné obecné kapitole.

Poznámka: Za vstupním polem filtru je ještě výběrové menu pro filtrování určitých typů úkolů.
Implicitní hodnota je hledání ve všech nevyřešených. Pokud je zvolená jiná, odliší se žlutou
barvou.

Poznámka: Pokud hledáte podle kritéria Název knihy obsahuje, pro přednastavené knihy je při
hledání nutno uvažovat jejich původní názvy v databázi, které jsou anglicky. Zde je jejich výpis:

• work – přednastavená kniha pracovní,
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• private – přednastavená kniha soukromé.

Obrázek 7-11. Příklad filtru

7.3.4. Změna úkolu
Detaily existujícího úkolu můžete změnit kliknutím na jeho název. Dialogové okno pro editaci je stejné
jako při vytváření nového úkolu, se dvěma výjimkami – v levém dolním rohu prvních tří záložek je k
dispozici tlačítko Smazat úkol a dialogové okno obsahuje čtvrtou záložku Přístupová práva. Ta
obsahuje informace o datu vytvoření a o datu poslední úpravy, a dále seznam uživatelů a skupin, kteří
mají k úkolu nějaká přístupová práva. Více informací najdete v obecné kapitole o přístupových
právech.

Obrázek 7-12. Přístupová práva
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7.3.5. Smazat
Tato volba výběrového menu zruší všechny označené úkoly. Pokud nejsou žádné úkoly zvoleny, tato
akce se v menu znepřístupní.

7.3.6. Nastavit jako dokončené
Tato volba výběrového menu nastaví všechny označené úkoly jako vyřešené. Pokud nejsou žádné
úkoly zvoleny, tato akce se v menu znepřístupní.

7.3.7. Tisknout..
Tato volba je přístupná ve výběrovém menu Úkoly. Pokud nejsou vybrány žádné úkoly, zvolí se pro
tisk všechny zobrazené. Otevře se nové okno, kde můžete ve výběrovém menu v pravém horním rohu
přepínat mezi úplným a stručným výpisem před samotným tiskem.

Obrázek 7-13. Tisk úkolů

7.3.8. Exportovat do CSV
Tato volba je přístupná ve výběrovém menu Úkoly. Pokud nejsou vybrány žádné úkoly, zvolí se pro
export všechny zobrazené. Pomocí univerzálního výměnného formátu CSV můžete přenést úkoly do
formátu, který je vhodný pro strojové zpracování, bez ručního přepisování. Výsledkem exportu je
textový soubor s příponou csv.
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Pokud má uživatel v administrační části nastavena přístupová práva pro zobrazování grafů na
vybraných sít’ových rozhraních, zobrazí se mu ve Webisu další položka Účtování v horní nabídkové
liště. V tabulce nalevo je vidět seznam sítí, u kterých má uživatel povoleno sledovat grafy.

Obrázek 8-1. Náhled záložky Účtování

Ve výběrovém menu zcela nalevo jsou dispozici dva druhy grafů: archiv sít’ového provozu zobrazuje
dlouhodobé statistiky přenosových rychlostí a objemu přenesených dat, aktuální sít’ový provoz
zachycuje krátkodobé, ale mnohem přesnější informace o přenesených datech na síti v závislosti na
prostředcích sítě, tedy na IP adresách, sít’ových portech a přenosových protokolech.

8.1. Aktuální sít’ový provoz
V rámci jednotlivých sít’ových rozhraní lze podrobně sledovat množství přenesených dat nebo počty
různých spojení ve specifikovaných časech. Sledování aktuálního sít’ového provozu poskytuje úplný a
strukturovaný záznam sít’ové komunikace. Data se ukládají do databáze MySQL a to každý den do
nové.

Příklad 8-1. Praktické použití výpisu sít’ového provozu

Pokud vás například zajímá, který počítač během dopoledne nejvíce vytěžoval váš server a ke kterým
službám se připojoval, zjistíte to následujícím způsobem. Nejprve ve výběrovém menu Filtr zvolíte
přednastavenou hodnotu komunikace tohoto serveru s jinými počítači. Dále ve výběrovém menu v
prostoru pod grafem zvolíte položku zadaný rozsah a vyplníte například 9 až 12 hodin. Potom v
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tabulce kliknete na rozbalovací menu u prvního sloupce a zvolíte IP – Ostatní. Uvidíte seznam strojů,
které komunikovali se serverem, uspořádaný podle množství přenesených dat. Pak kliknete na jméno
nebo IP adresu prvního počítače v seznamu a v rozbalovacím menu zvolíte Porty – Server. Následně v
seznamu uvidíte čísla nejvytíženějších portů, které jsou v případě významných serverových služeb
pojmenované.

Zobrazovaní samotných dat o přenosech se řídí několika úrovněmi omezujících podmínek. Jedná se o
filtry, časy a spojení.

Ještě před jejich popisem je potřeba se zmínit o některých obecných funkcích dostupných z
rozbalovacího menu:

• položka menu Překládat IP na jména – tato funkce, pokud je povolena, automaticky překládá číselné
adresy v tabulce na doménová jména podle jednotlivých DNS. Pokud překlad trvá déle než 10
sekund, proces se přeruší a adresy, na jejichž překlad se ještě nedostalo, se v seznamu zobrazí v
hranatých závorkách.

• položka menu Zobrazovat množství za sekundu – pokud je tato funkce povolena, tak se v tabulce
výsledků budou namísto celkových množství přenesených dat zobrazovat průměrné přenosové
rychlosti za sekundu pro stejný časový interval.

• položka menu Exportovat do CSV – tato funkce uloží obsah aktuálně zvolené tabulky do textového
výměnného formátu CSV. Ačkoliv do tabulky samotné se z databáze vypisuje nejvýše 60 řádků,
export do souboru jich obsahuje nejvýše 1000.

• tlačítko Obnovit – tato funkce aktualizuje právě zobrazovaná data v tabulce. Ta se mohou měnit
zejména v závislosti na zvoleném časovém intervalu. Pokud je povolena funkce Překládat IP na
jména a překlad byl kvůli pomalé odezvě přerušen, tato funkce se rovněž pokusí dopřekládat IP
adresy zobrazené v hranatých závorkách.

8.1.1. Filtry
Filtr je primární prostředek pro omezení výpisu dat z databáze sít’ového provozu. Jeho nejdůležitější
funkcí je vymezit komunikující strany, aby bylo možno vhodně interpretovat výsledná data. Několik
přednastavených filtrů je k dispozici ve stejnojmenném výběrovém menu, jak je vidět na obrázku níže.
V menu nalevo jsou položky na vytváření, editování a mazání filtrů. Přednastavené filtry nelze editovat
ani mazat. Při vytváření nového uživatelského filtru se do jeho nastavení zkopírují údaje z aktuálně
zvoleného filtru. Podrobný popis nastavení uživatelských filtrů najdete v kapitole níže.
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Obrázek 8-2. Filtry sít’ového provozu.

8.1.1.1. Přednastavené filtry

• komunikace lokální sítě s Internetem – na lokální straně filtru jsou všechny IP adresy uvnitř sítě s
vyloučením adres sít’ových rozhraní, na protější straně je jakákoliv IP adresa, která nenáleží do
žádné sítě na lokálním serveru. Součty nejsou nijak omezeny.

• komunikace tohoto serveru s jinými počítači – na lokální straně jsou všechny IP adresy lokálního
serveru, na protější straně je jakákoliv jiná IP adresa. Součty nejsou nijak omezeny.

• všechna komunikace – tento filtr neobsahuje žádná omezení – vlastně nic nefiltruje, ale poskytuje
pohled na všechna zaznamenaná data. Proto je seznam IP adres nebo portů ve výsledné tabulce za
obě strany stejný (strany nejsou specifikovány). Proto jsou také množství odeslaných a přijatých dat
při zobrazení provozu přes protokoly nebo v minutovém rozvrhu totožné – jsou započítány zdrojové
i cílové adresy a sloupec Celkem pak tedy de facto zobrazuje dvojnásobné množství přenesených
dat.

8.1.2. Časy
V liště pod grafem můžete ve výběrovém menu přepínat konkrétní časový interval. Tlačítka s lupou
slouží k přepínání časových rozsahů z menu s tím, že přiblížení grafu znamená zobrazení následujícího
kratšího intervalu z menu a obráceně. Na časové ose se lze rovněž posunovat pomocí směrových šipek
v téže liště. V řádku těsně nad vykresleným grafem se v každém případě zobrazuje aktuální časový
interval.
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Obrázek 8-3. Časové filtry sít’ového provozu.

8.1.3. Spojení
Tabulka pod grafem zobrazuje data, která odpovídají zadanému filtru v daném časovém intervalu.
První sloupec zobrazuje procentuální podíl jednotlivých spojení na celkovém objemu přenesených dat.
Záznamy, které pokrývají méně než jedno procento úhrnného sít’ového provozu, se zobrazují
dohromady pod jednou barvou.

Druhý sloupec obsahuje zvolenou podmínku pro zobrazovaná data spojenou s výběrovým menu pro
její změnu. U IP adres a portů je za pomlčkou vyznačeno jméno komunikující strany, které je součástí
zvoleného filtru a je bud’ přednastaveno nebo nastaveno uživatelem. Více v podkapitole o filtrech:

• IP – podle názvu, který následuje za pomlčkou se jedná bud’ o lokální IP adresy nebo o protější IP
adresy tak, jak jsou nadefinovány ve zvoleném filtru. Výsledný seznam obsahuje IP adresy, které se
na příslušné straně podíleli na datovém přenosu na sít’ovém rozhraní.

• Porty – port je číslo, které protokoly TCP a UDP používají k identifikaci služeb nebo aplikací, které
komunikují přes sít’. Podle názvu, který následuje za pomlčkou, se jedná bud’ o lokální porty nebo o
protější porty tak, jak jsou nadefinovány ve zvoleném filtru. Čísla portů se automaticky překládají,
pokud jsou tyto porty pojmenovány. Položky beze jména a bez čísla označená pomlčkou nejsou ve
skutečnosti porty, ale přenosy vztahující se k protokolům, které porty nepoužívají, např. ICMP.

• Protokoly – protokol se soubor pravidel, podle kterých probíhá provoz skrze počítačovou sít’. Při
zobrazení provozu podle protokolů se nerozlišují komunikující strany na lokální a protější.

• Minuty – nejjemnější časový interval pro zobrazení je pět minut, ale touto volbou můžete zobrazit
datové přenosy pro každou minutu ve zvoleném intervalu. Při tomto zobrazení se nerozlišují
komunikující strany na lokální a protější.
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Obrázek 8-4. Spojení sít’ového provozu.

Ke každé položce v tabulce lze zobrazit kliknutím další podrobnosti výběrem jiné omezující podmínky
z menu. V takovém případě se všechna dosavadní omezení zobrazují postupně za sebe do stavového
řádku těsně pod graf. Tento stavový řádek obsahuje první až předposlední omezující podmínku,
poslední podmínka je potom zobrazena v názvu druhého sloupce tabulky. Podmínky ve stavovém
řádku mají rovněž své menu, které se otevře při kliknutí. Položka Jdi zpět na zruší všechny později
zadané podmínky, položka Odstranit podmínku vyjme jen onu zvolenou z posloupnosti podmínek a
položka Upravit podmínku umožní změnit konkrétní hodnotu pro danou podmínku. Kliknutím na
tlačítko Zpět zrušíte poslední podmínku v posloupnosti.

Obrázek 8-5. Příklad posloupnosti omezujících podmínek při zobrazení sít’ového provozu.

Následuje stručný popis zbývajících sloupců tabulky:
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• odesláno – název tohoto sloupce obsahuje pro porty a IP adresy také jméno komunikující strany
použité ve filtru, aby nemohlo dojít k nedorozumění při interpretaci množství přenesených dat.

• přijato – množství přijatých dat se vždy vztahuje k opačné komunikující straně, než která je
specifikována u sloupce odesláno.

• celkem – součet sloupců odesláno a přijato. Pokud máte aktivní filtr, ve kterém nejsou specifikovány
komunikující strany (např. implicitní filtr všechna komunikace), pak při zobrazení podmínek, které
komunikující strany nerozlišují (např. zobrazení provozu podle protokolů), započítávají příchozí i
odchozí data dvakrát. Proto jsou v tomto případě relevantnější hodnoty ze sloupce odesláno nebo
přijato. Ty zahrnují všechny komunikující strany a proto jsou totožné.

• paketů – celkový počet přenesených paketů v daném časovém rozsahu.

• spoj. – počet spojení, která byla pro danou položku v seznamu navázána v době vymezené
nastaveným časovým intervalem. Pokud je tato hodnota nulová, zatímco přenesených dat je více,
znamená to, že bud’ byla tato data přenesena protokoly, které spojení nenavazují (např. UDP nebo
ICMP) nebo byla všechna spojení navázána ještě před okamžikem začátku zvoleného časového
rozsahu.

• v čase – obsahuje přepočítání aktuálně zvoleného časového intervalu do konkrétních hodnot.

8.1.4. Konfigurace vlastního filtru
Při vytváření nebo editaci filtru se otevře nové dialogové okno. Název filtru by měl popisovat, jaká data
filtr z databáze vyhledává. Výběrové menu Uložit do se týká přístupových práv, tedy dostupnosti
tohoto filtru jiným uživatelům. Filtr může být přístupný bud’ pouze samotnému uživateli nebo všem
uživatelům, kteří mají nastaveno oprávnění číst graf v dané lokální síti, resp. na celém serveru.

Obrázek 8-6. Nový filtr.

Aby bylo možné se lépe orientovat ve vypočítaných údajích, je možné přidělit jednotlivým
komunikujícím stranám vlastní názvy (nejvýše 10 znaků). IP adresy a porty jedné strany (obvykle
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lokální) jsou označeny proměnnými ip a port, IP adresy a porty protější strany pak proměnnými
second_ip a second_port. Názvy jednotlivých stran jsou potom vyznačeny u zvolené podmínky a u
sloupce s množstvím odeslaných dat ve výsledné tabulce.

Následují dvě pole, do kterých se zadávají další omezující podmínky filtru. Pole Vyhledávání
upřesňuje parametry komunikujících stran, pole Součty se týká omezení souhrnných množství
přenesených dat v různých formátech (počet bytů, paketů nebo spojení). Obě tato pole přijímají předpis
v podobě asociativního pole (nazývaného také hash) v syntaxi jednoduchého jazyka JSON
(http://www.json.org). Prvky hashe jsou dvojice ve tvaru (klíč: hodnota), případně pole, jehož
prvky jsou hashe. Vyhodnocování výsledného předpisu takového zápisu se řídí následujícími pravidly:

• Pokud omezující podmínka obsahuje více hashů spojených do výsledného pole, aplikuje se na ně
logický součet. To znamená, že údaje z databáze odpovídající kterémukoliv dotazu zapsanému v
hashi, se objeví ve výsledné tabulce sít’ového provozu.

• Pokud jeden hash obsahuje více prvků, aplikuje se na ně logický součin. To znamená, že aby byla
splněna podmínka celého hashe, musí být splněny všechny podmínky v něm.

Pro samotné psaní omezujících podmínek je potřebná znalost klíčů, hodnot a proměnných, které lze v
hashích využívat. Pro pole jako hodnotu klíče existují tři speciální řetězce, které ovlivní
vyhodnocování jeho obsahu, pokud jsou umístěny jako první prvek pole:

• or – při vyhodnocování výrazu se prvky pole spojí operací logického součtu.

• and – při vyhodnocování výrazu se prvky pole spojí operací logického součinu.

• not – při vyhodnocování výrazu se použije negace obsahu pole.

Pokud není zadán žádný z těchto řídících řetězců, vyhodnocuje se obsah pole tak, jako by byl zadán
řetězec or. Pole může obsahovat jako prvek další pole. Následuje popis jednotlivých klíčů s příklady.

Tip: V zápisu vlastních filtrů lze používat dokonce ještě odlehčenější a přehlednější syntaxi jazyka
JSON (http://www.json.org):

• kolem jmen klíčů není potřeba psát uvozovky,

• řády tisíců lze v zápisu čísla oddělovat podtržítkem (např. 1_000_000),

• prvky polí a hashů není potřeba oddělovat čárkou.

Poznámka: Zápis vyhledávacího nebo součtového filtru může obsahovat komentáře. Ty mohou
být označeny bud’ takto: /* všechno tohle je komentář */ , nebo mohou být uvozeny
dvěma lomítky: // vše až do konce řádku je komentář .

8.1.4.1. Vyhledávání

K dispozici jsou tyto klíče do hashů:
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• ip – specifikuje IP adresu, která se bude hledat v databázi. Tento klíč samostatně neurčuje
komunikující stranu. Hodnotu lze zapisovat bud’ klasicky jako čtveřici číslic (1.1.1.1), jako celé
číslo (v našem příkladu 16843009) nebo jako zápis s maskou ve tvaru 1.1.1.1/16 nebo
1.1.1.1/255.255.0.0. Je možné také zadávat jméno počítače (hostname – např.
aurora.priklad.cz).

• second_ip – specifikuje IP adresu na protější straně spojení, pokud je již specifikován klíč ip. Jinak
se chová stejně jako klíč ip.

• port – specifikuje číslo portu. Tento klíč samostatně nespecifikuje komunikující stranu, ale vztahuje
se ke klíči ip, resp. k opačné straně specifikované v klíči second_ip, pokud je některý z těchto klíčů
uveden. Hodnotou je bud’ řetězec s názvem portu (např. ssh) nebo celé číslo (v našem příkladu 22).

• second_port – specifikuje port vztahující se ke komunikující straně specifikované klíčem second_ip,
resp. k opačné straně, než která je specifikována klíčem ip nebo port, pokud je některý z těchto klíčů
uveden.

• time – specifikuje hodinu a minutu, kdy byl záznam zapsán do databáze. Hodnotou je bud’ řetězec
(např. 11:11) nebo celé číslo označující číslo minuty v daném dnu (v našem příkladu tedy 671).

• protocol – specifikuje komunikační protokol spojení. Hodnotou je bud’ řetězec (např. tcp) nebo
číslo protokolu (v našem příkladu tedy 6).

Hodnoty k těmto klíčům mohou být seskupeny do polí a mohou obsahovat následující proměnné:

• all_networks – označuje všechny IP adresy, které nastaveny na všech lokálních sítích. Do tohoto
výčtu spadají i adresy definované maskou sítě.

• interface_ips – označuje všechny IP adresy náležící sít’ovému rozhraní, do kterého filtr náleží. Do
tohoto výčtu se nepočítají adresy definované maskou sítě.

• all_ips – označuje IP adresy všech sít’ových rozhraní na serveru. Do tohoto výčtu se nepočítají
adresy definované maskou sítě.

• network – označuje všechny IP adresy náležící sít’ovému rozhraní, do kterého filtr náleží. Do tohoto
výčtu spadají i adresy definované maskou sítě.

Příklad 8-2. Příklad vyhledávacího filtru.

{
second_ip: [ "not", "${all_networks}" ],
ip: [

"and",
"${network}",
[ "not", "${interface_ips}" ]

]
}

Tento filtr zobrazí komunikaci adres v síti, s výjimkou adres sít’ového rozhraní, s adresami, které
nepatří do žádné definované lokální sítě. Je to tedy komunikace aktuální lokální sítě s Internetem.
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8.1.4.2. Součty

K dispozici jsou tyto klíče do hashů:

• bytes1_2_sum, bytes2_1_sum – specifikuje množství přenesených bytů, které se zobrazují v tabulce
ve sloupcích odesláno a přijato. Strana 1 je určena hodnotou klíče ip, strana 2 hodnotou klíče
second_ip. Hodnoty jsou přirozená čísla.

• bytes_sum – specifikuje celkové množství přenesených bytů, které odpovídá sloupci celkem ve
výsledné tabulce. Jedná se o součet hodnot klíčů bytes1_2_sum a bytes2_1_sum. Hodnotou je
přirozené číslo.

• packets_sum – specifikuje celkové množství přenesených paketů. Hodnotou je přirozené číslo.

• conns_sum – specifikuje celkové množství navázaných spojení. Hodnotou je přirozené číslo.

• time_min, time_max – specifikuje nejstarší respektive nejnovější čas, kdy byl zaznamenán přenos
paketu, který spadá do vyhledávacího filtru. Formát zápisu je stejný jako u klíče time popsaného
výše.

Pokud jde o hodnoty k těmto klíčům, lze je zadávat bud’ jako celá čísla nebo jako intervaly. Krajní
hodnota intervalu do něj vždy náleží. Zápis 1..100 znamená hodnoty od 1 včetně do 100 včetně.
Zápisy 66.., respektive ..66 znamená hodnoty větší nebo rovno, respektive menší nebo rovno
hodnotě 66.

Příklad 8-3. Příklad součtového filtru.

{
bytes_sum: "1_000_000..",
conns_sum: "..10"

}

Tento filtr zobrazí pouze záznamy těch toků, ve kterých byl v součtu přenesen více než 1 MB dat, ale
současně bylo v zadanou dobu navázáno nejvýše 10 spojení.

8.2. Archiv sít’ového provozu
Archiv sít’ového provozu je databáze, do které se dlouhodobě ukládají informace o přenosech dat na
lokální síti. Můžete sledovat grafy přenosových rychlostí zvolené sítě při komunikaci s Internetem,
rozšířené o výpočet skutečného množství přenesených dat. Záznam grafů slouží zejména ke sledování
dlouhodobých statistik, ale lze je používat i ve spojení s nastavením kontroly sít’ového toku. Pokud je
nastaven maximální tok, zobrazí se v grafu jako modrá čára.

Pokud v tabulce Sledované sítě zvolíte sít’, která má podsítě, zobrazí se ve výsledné tabulce všechny
setříděny podle množství přenesených dat. Barevně je ovšem odlišeno a zobrazeno v grafu pouze
prvních šest (pod)sítí, jinak by graf mohl být zcela nepřehledný. Pokud potřebujete zobrazit jiné nebo
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konkrétní sítě, označte je zaškrtávacími políčky a klikněte na tlačítko Zobrazit jen vybrané. Následně
se také překreslí barevná legenda pro graf. Pokud tlačítko použijete v okamžiku, kdy není označena
žádná sít’, zobrazí se opět všechny sítě, resp. prvních šest.

Rozbalovací menu nad grafem umožňuje tyto funkce:

• automaticky obnovovat – pokud je tato funkce zapnuta, tak se každých pět minut načte nový graf s
aktuálními údaji,

• zobrazovat maximální rychlosti – implicitně se do grafů vypočítávají průměrné rychlosti, zapnutím
této funkce zobrazíte přehled nejvyšších dosažených rychlostí; rozdíl v grafu je typicky patrný až při
delších časových intervalech,

• zobrazovat b/s – implicitně se vypočítávají rychlosti v bytech za sekundu (B/s), zapnutím této
funkce zobrazíte hodnoty v bitech za sekundu,

• exportovat do CSV – tato funkce uloží údaje ze všech sítí a podsítí ve výsledné tabulce do textového
souboru pro další strojové zpracování, v tomto případě jsou to hodnoty oddělené středníkem.

V liště pod grafem můžete ve výběrovém menu přepínat konkrétní časový interval pro vodorovnou osu
grafu. Škála pro svislou osu se počítá automaticky podle naměřených hodnot. Tlačítka s lupou slouží k
přepínání časových rozsahů z menu s tím, že přiblížení grafu znamená zobrazení následujícího kratšího
intervalu z menu a obráceně. Na časové ose se lze rovněž posunovat pomocí směrových šipek v téže
liště. V řádku těsně nad vykresleným grafem se v každém případě zobrazuje aktuální časový interval.

Poznámka: Databáze aktuálních údajů se pro každé časové období doplňuje kontinuálně a v
závislosti na konfiguraci serveru se rovněž obměňuje přepisováním starých dat. To prakticky
znamená, že po několika dnech až měsících jsou přepsána grafová data z nejjemnějšího
časového členění. V takovém případě se graf zobrazí jako zmenšenina nejbližšího grafu, který
ještě obsahuje přesná data. Pokud tedy zastarají informace o minutách, použije se graf pro
hodiny apod. Obvykle potom graf vypadá jako rovná čára nebo schod.
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Obrázek 8-7. Příklad týdenního grafu na sít’ovém rozhraní.
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Kapitola 9. Nastavení
Uživatelská konfigurace WebISu je přístupná v sekci Nastavení z horní nabídkové lišty ihned po
přihlášení do WebISu.

9.1. Prostředí
Na obrázku je vidět, jak vypadá nabídka pro konfiguraci prostředí se zaškrtnutou volbou zobrazování
pouze ikon bez popisky v liště, ze které jsou přístupné hlavní sekce WebISu. Ve výběrovém menu
Jazyk můžete změnit lokalizaci pro WebIS. Momentálně je k dispozici čeština a angličtina. Po uložení
se použitý jazyk změní ihned. Volba podle volby při přihlášení se řídí podle nastavení výběrového
menu v přihlašovacím dialogovém okně.

Další nastavení se týká kontroly příchodu nových událostí nebo e-mailových zpráv. Událostí se myslí
žádosti o účast na schůzce nebo o vyřešení úkolu, případně aktualizace stavu schůzky nebo úkolu.
Můžete si nastavit časový interval, ve kterém se bude kontrola provádět a můžete si zaškrtnout volbu,
že má při přijetí nové zprávy vyskočit informační okno.

Přehled o stavu nově přijaté pošty a žádostí poskytují i další prvky v okně webového prohlížeče. Jsou
to zejména dvě ikony, které jsou zobrazeny v levém horním rohu ve stavovém řádku systému WebIS.

Ikona obálky obálky představuje nové e-mailové zprávy a ikona hlavy hlavy představuje nové
žádosti. Současně se stejná informace zobrazuje jako zkrácený zápis v titulku okna webového
prohlížeče a také v záložce na hlavním panelu, pokud je okno minimalizováno. Na obrázku je v titulku
okna zápis [m:6, z:2], což znamená, že uživatel má ve schránce šest nepřečtených zpráv a čekají na
něj dvě žádosti k vyřízení.

Nastavení uložíte tlačítkem Použít.

Obrázek 9-1. Nastavení prostředí
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9.2. Nastavení hesla
Heslo používáte při přihlašování do WebISu a také do Administrace, pokud k tomu máte oprávnění. Při
prvním přihlášení zpravidla použijete heslo přidělené administrátorem. Z bezpečnostních důvodů je
důležité, aby si každý uživatel co nejdříve heslo změnil.

Důležitost správně zvoleného hesla se často podceňuje. Lidé někdy alespoň vědí, že by ve svém hesle
měli používat nealfanumerické znaky, což ale leckdy končí tak, že si volí hesla jako Dana22, Kam1l
nebo něco ještě jednoduššího. Takové heslo potenciální aktivní útočník s pomocí softwarových nástrojů
odhalí během několika sekund. Následuje několik jednoduchých pravidel, jak správně volit heslo.

• Heslo by mělo být v ideálním případě alespoň osm znaků dlouhé.

• V hesle se rozlišují velká a malá písmena. Je dobré je kombinovat.

• Kvůli snažšímu zapamatování hesla je vhodné si pro něj zvolit nějakou mnemotechnickou pomůcku.
Například heslo [poASDDF je vytvořeno ze znaků, které jsou blízko u sebe na klávesnici, heslo
87del21 je pozpátku zadané datum 12. ledna 1978 apod.

• Není doporučeno do hesla vkládat celá slova, obzvláště ne vlastní jména.

Při změně hesla je nutné z bezpečnostních důvodů zadat původní heslo. Nové heslo musíte zadat
dvakrát pro případ, že byste ho poprvé zadali chybně. Po potvrzení nového hesla budete automaticky
odhlášeni. Pokud své heslo zapomenete, obrat’te se na svého administrátora.

Obrázek 9-2. Nastavení nového hesla

9.3. Automatické přihlášení
Do WebISu se můžete přihlašovat i bez zadávání hesla, pokud si v něm zaregistrujete svůj aktuální
prohlížeč. Registraci provedete tak, že vložíte přihlašovací adresu do prohlížeče. Tato akce ukončí vaše
aktuální přihlášení do systému. Výhodnější je ovšem použít tlačítko Odhlásit a jít na tuto adresu,
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kterým ukončíte své přihlášení a současně se automaticky přenese vaše přihlašovací adresa do
prohlížeče. Jako přihlašovací jméno při nastavování automatického přihlášení lze použít i přezdívku
účtu.

Obrázek 9-3. Automatické přihlášení

Přihlásíte se ještě jednou s heslem, ovšem zaškrtnete přitom políčko Zapamatovat si prohlížeč. Ten se
přidá do seznamu zapamatovaných prohlížečů. Pokud na přístup k WebISu používáte na jednom
počítači několik různých prohlížečů, je potřeba každý z nich registrovat zvlášt’. Z bezpečnostních
důvodů je žádoucí, abyste si registrovali pouze prohlížeče, ke kterým máte přístup jen vy. Pokud
některý prohlížeč přestanete používat, měli byste ho ze seznamu smazat.

Obrázek 9-4. Registrace prohlížeče

Pokud si posléze uložíte přihlašovací adresu mezi oblíbené stránky, budete z ní automaticky přihlášeni,
pokud systém rozpozná zaregistrovaný prohlížeč.
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9.4. Obecné nastavení pošty
Při psaní nové zprávy se automaticky ukládá její obsah jako koncept. V této sekci nastavení pošty
můžete definovat časový interval, po jehož uplynutí se bude ukládání provádět. Implicitní interval je 5
minut. Pokud do pole obsahující adresu vložíte nekorektní řetězec, při uložení zůstane v konceptu pole
s adresou prázdné. Koncept se vždy uloží po uplynutí prvního intervalu, dále se ukládá ve stanovenou
dobu pouze tehdy, když se obsah zprávy změní.

Odesílatel zprávy může požadovat potvrzení o přečtení. Po zobrazení zprávy si můžete zvolit, zda
požadované potvrzení odeslat, neposílat nebo zakázat odesílání pro všechny žádosti. Kompletní zákaz
můžete provést také zaškrtnutím políčka Ignorovat žádosti o potvrzení přečtení. Implicitně se tyto
žádosti zobrazují.

Poznámka: Potvrzení o přečtení je nutno používat s vědomím, že odeslané nebo přijaté potvrzení
nemusí znamenat, že příjemce zprávu skutečně četl nebo náležitě porozuměl jejímu obsahu.

Obrázek 9-5. Obecné nastavení pro poštu

9.5. Identity
Zde si můžete nastavit takzvané uživatelské identity ve vašem poštovním účtu. Identita je soubor
přednastavených údajů, které se týkají odesílání pošty. Jak je vidět na obrázku, můžete si do dané
identity přednastavit svou odchozí adresu, adresu pro přijímání odpovědi, adresáty do polí Komu,

Kopie a Skrytá kopie. Kliknutím na ikonu knihy se můžete při vyplňování těchto polí rychle
dostat ke svým knihám kontaktů.

Dále si můžete zvolit poštovní složku, do které se budou ukládat kopie zpráv odeslaných pod danou
identitou a také vyplnit automatický pozdrav a automatický podpis. Pozdrav se vyplňuje na začátek
zprávy a podpis na její konec. Automatickému podpisu se také říká signatura.

Poznámka: Identit můžete mít i více. Existující identitu můžete upravit kliknutím na její název.
Automatický podpis je od zbytku zprávy oddělen řádkem obsahujícím --.
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Identity využijete zejména tehdy, když chcete například rozlišit vyřizování firemní a soukromé pošty,
kdy chcete pracovní poštu ukládat jinam a posílat kopie na skupinovou adresu (např.
prodej@priklad.cz), zatímco soukromou poštu chcete číst a vyřizovat na veřejném webovém
poštovním serveru a chcete pro ni používat i jiný automatický podpis.

Obrázek 9-6. Příklad "pracovní" identity

Obrázek 9-7. Příklad "soukromé" identity
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9.5.1. Volba identity
Když píšete novou e-mailovou zprávu, můžete si identitu, pod kterou bude odeslána, zvolit z
výběrového menu Identita, jak je vidět na obrázku.

Obrázek 9-8. Volba identity při psaní e-mailové zprávy

9.6. Automatická odpověd’
V době plánované nepřítomnosti na pracovišti máte možnost aktivovat ve svém účtu automatické
odpovídání na poštu, která v té době přijde. Na obrázku jsou vidět možnosti pro nastavení, které si níže
popíšeme.

Obrázek 9-9. Nastavení automatické odpovědi v nepřítomnosti

Zaškrtávacím políčkem Aktivovat se zapíná a vypíná posílání automatické odpovědi. Perioda odpovědi
je doba, která musí uplynout, aby na jednu adresu byla odeslána druhá automatická odpověd’. Systém
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si totiž pamatuje, na které adresy již jedna automatická odpověd’ odešla a další na ně odešle tehdy,
pokud z nich přijde další zpráva a současně uběhla nastavená doba. Do pole Moje další adresy můžete
vložit adresy, ze kterých si necháváte přeposílat poštu do své schránky ve WebISu. Pokud v době vaší
nepřítomnosti na kteroukoliv vloženou adresu přijde zpráva a bude úspěšně přeposlána do vaší
schránky ve WebISu, na adresu odesílatele této zprávy bude rovněž zaslána automatická odpověd’. Po
skončení vaší nepřítomnosti je velmi žádoucí zasílání automatických odpovědí deaktivovat.

Všechny změny nastavení je potřeba potvrdit tlačítkem Použít.

9.7. Filtrování pošty
Filtrování pošty znamená automatické zpracování příchozích e-mailových zpráv. Funguje
prostřednictvím uživatelem definovaných pravidel, která mohou příchozí poštu třídit, mazat, vracet
nebo přeposílat. Zprávy filtruje poštovní server hned po přijetí na základě obsahu různých hlaviček,
kterým se řidčeji říká také záhlaví.

Obrázek 9-10. Sekce filtrovací pravidla

Nové pravidlo sestává ze tří částí. V první, Nastavení pravidla, můžete pravidlo pojmenovat a
zatrhávacím políčkem aktivovat nebo deaktivovat. Pravidlo, které není aktivní, se na příchozí poštu
neaplikuje, zůstává pouze uloženo pro případné pozdější použití.

Druhá část uvozená nadpisem Jestliže slouží k definování jedné nebo více podmínek, proti kterým se
bude příchozí zpráva testovat. Pokud je podmínek více, je možné pomocí výběrového menu nastavit,
zda mají být splněny všechny současně nebo stačí jedna nebo více z nich. Typ podmínky vyberete v
menu vyberte nový test. Tomu následně vyplníte klíčové hodnoty pomocí výběrových menu a
vyplňovacích polí. Pokud potřebujete testovat některou podmínku v negativním tvaru, zaškrtněte ji
políčkem úplně vpravo a klikněte na tlačítko Obrátit význam. Podobně můžete danou podmínku z
pravidla vyjmout tlačítkem Smazat.

Následuje popis parametrů, na které lze zprávy testovat:

• odesílatel dopisu – testují se hlavičky dopisu From, Sender a Resent-From na přítomnost zadané
e-mailové adresy nebo její části.
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• ohodnocení z antispamu – testuje se hlavička dopisu X-Spam-Level, kterou do něj vkládá software
běžící na serveru a odhalující nevyžádanou poštu.

• předmět dopisu – testuje se obsah hlavičky dopisu Subject.

• příjemce dopisu – testují se hlavičky dopisu To, Cc, Bcc, Resent-To a Envelope-To na přítomnost
zadané e-mailové adresy nebo její části.

• hlavičky – testuje se seznam hlaviček dopisu na přítomnost vyjmenovaných.

• adresa v hlavičce – testují se vyjmenované hlavičky dopisu na přítomnost vyjmenovaných
e-mailových adres nebo jejich částí.

• obsah hlavičky – testují se vyjmenované hlavičky na přítomnost zadaného řetězce. Např. hlavička
From nemusí obsahovat pouze e-mailovou adresu, ale také textový popis účtu. Do toho se nejčastěji
ukládá jméno člověka, který účet používá. Taková hlavička může vypadat takto: "Ing. Jan

Soukup" <jan.soukup@priklad.cz>. Pokud budete hledat odesílatele testem popsaným
výše, budou se brát v úvahu pouze e-mailové adresy. Pomocí tohoto testu můžete testovat na shodu
libovolný obsah libovolné hlavičky.

• velikost dopisu – testuje se velikost obsahu dopisu včetně všech příloh v bytech.

• jméno účtu, kam byl dopis doručen – testuje se primární přihlašovací jméno uživatele, i když
samotná zpráva neobsahuje hlavičky.

• odesílatel na obálce – testuje se hlavička dopisu Return-Path na přítomnost e-mailové adresy nebo
její části.

• příjemce na obálce – testuje se hlavička dopisu Envelope-To na přítomnost e-mailové adresy nebo
její části.

Obálkou dopisu v elektronické poště se rozumí odchozí a cílová adresa, která může být nepovinně
uložena v hlavičkách Return-Path a Envelope-To. Obálka se mění při každé návštěvě poštovního
serveru při putování e-mailové zprávy sítí.

Podrobný popis týkající se hlaviček MIME pro elektronickou poštu můžete nalézt v tomto návodu
(http://www.cpress.cz/knihy/tcp-ip-bezp/CD-dalsi/CD-mime/mime.htm).

Poznámka: Při hledání řetězců v hlavičkách můžete ale nemusíte používat diakritiku a ani na
velikosti písmen a mezery se nebere zřetel. Pokud potřebujete nalézt nějaký řetězec zcela přesně,
tedy s ohledem na diakritiku a mezery, musíte jej zadat ve formátu quoted-printable. Přesnou
podobu řetězce v tomto formátu můžete vykopírovat ze zdrojového kódu hlavičky e-mailu. Ten
můžete zobrazit při prohlížení pošty ve WebISu kliknutím na odkaz Zdrojový kód zprávy.

Třetí část uvozená nadpisem proved’ následující akce slouží k definování činností, které se s dopisem,
splňujícím podmínky z druhé části, provedou. Ve výběrovém menu vpravo lze zvolit, zda se po
provedení těchto činností předá dopis dalšímu pravidlu nebo se proces filtrování ukončí. Samotnou
akci můžete vybrat ve výběrovém menu a následně vyplnit její parametry podobně jako v podmínkové
části. Na následujících dvou obrázcích jsou příklady nastavení filtrovacích pravidel.
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Obrázek 9-11. Příklad filtrovacího pravidla

Obrázek 9-12. Jiný příklad filtrovacího pravidla

Následuje popis možných akcí:

• Uložení do vybrané složky – tato akce slouží k automatickému třídění pošty. Příchozí zprávu
odpovídající zadaným kritériím můžete uložit do libovolné složky a současně jí přiřadit příznak jako
přečtená, důležitá a podobně. Při zadávání názvů složek je nutné dbát na velikosti písmen.

• Uložení do složky Doručená pošta – tato akce pouze přednastavuje nejčastěji používanou činnost s
příchozí zprávou. Opět lze zprávu označit nějakým příznakem. Tato akce je současně implicitní –
pokud žádné pravidlo neukončí zpracování zprávy, uloží se tato automaticky právě do složky
Doručená pošta.
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• Zahození zprávy – zde si můžete vybrat, zda chcete zprávu přesunout do složky, kterou máte
nastavenu jako koš, nebo ji úplně a bez náhrady smazat ze serveru. Zahození zprávy do koše je tedy
ve své podstatě akce uložení. Zahození bez náhrady v kombinaci s přeposláním nebo odmítnutím
zprávy nemá žádný účinek.

• Odmítnutí zprávy – tato akce vrátí zprávu odesílateli. Můžete k ní nepovinně přiložit doprovodný
text. Tuto akci nelze kombinovat s jinými akcemi. Pokud zkombinujete akce odmítnutí zprávy s
akcemi přeposlání nebo uložení v rámci jednoho pravidla, všechny akce tohoto pravidla se budou
ignorovat.

• Přeposlání zprávy – zde můžete nastavit jinou adresu, na kterou se zpráva automaticky odešle.
Přeposílání lze kombinovat s jinými akcemi.

Poznámka: Ačkoliv WebIS upozorňuje, že akci odmítnutí nelze kombinovat s jinými, pokud
vytváříte jedno pravidlo, může se stát, že se akce odmítnutí zkombinuje s jinou akcí v rámci
vyhodnocování více různých pravidel najednou. V takovém případě dojde k chybě a žádná ze
zmíněných akcí se neprovede.

Hotová pravidla se uloží do seznamu ve formě věty v přirozeném jazyce, jak je vidět na obrázku níže.
Nastavení pravidla můžete upravit kliknutím kamkoliv do rámečku s jeho popisem. Pokud je pravidel v
seznamu více, provádějí se v pořadí shora dolů. Měnit pořadí pravidel lze pomocí směrových šipek,
které jsou u každého z nich vpravo. Vedle nich je zaškrtávací políčko – tlačítko dole Aktivovat /
deaktivovat zapne, resp. vypne všechna označená pravidla. Aktivní pravidla jsou označena fajfkou v
pravém horním rohu rámečku.

Obrázek 9-13. Seznam uložených pravidel

Některá obecně prospěšná pravidla může administrátor nastavit jako globální, přednostní nebo
doménová. V takovém případě se aplikují na veškerou příchozí poštu, která přijde na server. Tato
pravidla se mohou provádět jako prioritní před aplikací uživatelských pravidel, nebo po nich. Pokud
příchozí zpráva projde všemi filtrovacími pravidly a v žádném z nich není její zpracování ukončeno,
uloží se do složky Doručená pošta. Globální, přednostní a doménová pravidla, která nejsou aktivní, se
uživatelům ve WebISu nezobrazují.
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9.7.1. Filtrování pošty v klientovi Mozilla Thunderbird
Pro zvolený účet lze zobrazit a nastavit filtrovací pravidla dvěma způsoby. Bud’ skrze položku nabídky
Nástroje/Třídící filtry zpráv.. nebo přes položku Spravovat filtry zpráv v rychlé nabídce napravo od
seznamu poštovních složek, jak je vidět na obrázku níže.

Obrázek 9-14. Okno konfigurace filtrovacího pravidla

Objeví se dialogové okno se seznamem nadefinovaných filtrovacích pravidel, která můžete upravovat,
přidávat nová a pomocí zaškrtávacího pole Povoleno je aktivovat či deaktivovat – podobně jako ve
WebISu. Jak vypadá nastavení konkrétního filtru, je vidět na obrázku níže. Pod názvem pravidla je
pole, do kterého lze přidávat kritéria pro splnění pravidla. Přepínačem lze nastavit, zda musí být
splněna všechna kritéria nebo jen libovolné z nich, aby se provedla požadovaná akce. Kritérium
sestává ze tří částí:

• název hlavičky – kromě přednastavených hlaviček lze přidávat i jiné, nestandardní nebo vlastní,
například při filtrování nevyžádané pošty na našich serverech se testuje hlavička X-Spam-Status

• podmínka pro výskyt řetězce nebo podřetězce – zatímco podmínka obsahuje hledá zadaný
podřetězec v celém obsahu hlavičky, podmínka je testuje celý a přesný obsah hlavičky.

• hledaný řetězec – například při filtrování nevyžádané pošty se v příslušné hlavičce hledá podřetězec
Yes.

Pod seznamem kritérií lze pomocí zaškrtávacích polí nastavit akci, která se se zprávou provede. Pro
jednu zprávu lze určit i několik akcí najednou.
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Obrázek 9-15. Okno nastavení filtrovacího pravidla

9.7.2. Filtrování pošty v klientovi MS Outlook
Nastavení filtrovacích pravidel společných pro všechny účty najdete v nabídce Nástroje/Pravidla a
oznámení. Po kliknutí na tlačítko Nové pravidlo... se otevře průvodce vytvořením pravidla. Na příkladu
jednoduchého pravidla na filtrování nevyžádané pošty si popíšeme, jak se s tímto průvodcem pracuje.

• Nejprve si vytvořte novou poštovní složku nazvanou například spam.

• Spust’te průvodce a v prvním kroku zvolte Vytvořit zcela nové pravidlo a dále Kontrolovat zprávy
po jejich příchodu.

• V dalším kroku zvolte kritérium, podle kterého se bude kontrolovat. V našem případě to bude pokud
bude obsahovat určitá slova v záhlaví zprávy. Pak je potřeba vyplnit hledaný podřetězec kliknutím
na odkaz určitá slova v rámečku dole. Ačkoliv nelze specifikovat zvlášt’ hlavičku a zvlášt’ její obsah,
v našem bude hledaným řetězcem X-Spam-Status: Yes.

• Dále zvolíte akci, která se má se zprávou provést. V našem případě to bude přesunout do složky
zadané uživatelem. Opět je potřeba dovyplnit jméno složky, po kliknutí na odkaz zadané uživatelem
složku bud’ zvolíte nebo ji můžete i vytvořit.

• V dalším kroku můžete podobným způsobem nastavit výjimky pro pravidlo. V našem příkladě
filtrování spamu nejsou výjimky zapotřebí, ale můžete mezi ně typově zahrnout zprávy, které byly
nesprávně označeny jako spam.

• Nakonec zadáte jméno pro vytvořené pravidlo a můžete jej aktivovat.
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Obrázek 9-16. Seznam zřízených filtrovacích pravidel

Poznámka: Outlook Express neumí kontrolovat obsahy specifických hlaviček e-mailů, takže v
něm není možné účinně filtrovat nevyžádanou poštu.
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10.1. Co je synchronizace
V dnešní době se stále častěji využívají mobilní zařízení na ukládání dat, která má uživatel současně
například v osobním účtu podnikového informačního systému. Může se jednat například o kontakty
(telefonní seznam), události z kalendářů nebo úkoly. Při práci s takovými daty je přirozené, že je
uživatel vytváří, upravuje, maže nebo přesouvá mezi složkami, nezávisle jak ve svém mobilním
zařízení, tak ve svém osobním pracovním účtu na počítači. Přitom je samozřejmé chtít mít na obou
místech stejná a aktuální data, pokud možno bez nutnosti ruční úpravy. Proces, který zabezpečuje
koordinaci dat mezi počítačem a externím zařízením, se nazývá datová synchronizace.

Synchronizace slouží k přenášení dat mezi serverem a externími zařízeními jako jsou kapesní počítače
nebo mobilní telefony. Lze ovšem synchronizovat i data mezi klientskou aplikací jako je Novell
Evolution nebo MS Outlook a serverem, kterým je v našem případě WebIS. Výsledkem přenosu je, že
na obou místech jsou stejná a úplná data.

WebIS podporuje synchronizaci kontaktů, kalendářů a úkolů s mobilními zařízeními a externími
aplikacemi, které podporují komunikační protokol SyncML.

Komunikace mezi aplikací a mobilním zařízením probíhá podle protokolu typu server-klient SyncML,
který již mnoho mobilních zařízení podporuje přímo. Některá zařízení nebo aplikace (např. Microsoft
Outlook nebo PDA se systémem Windows CE) ovšem podporu SyncML nemají, proto je nejprve nutné
nainstalovat externí software – v současnosti podporujeme klient Funambol, který je k dispozici
zdarma a klient Nexthaus SyncJe, který je placený a je vhodnější pro rychlejší synchronizaci velkého
množství dat.

Poznámka: Starší synchronizační zásuvný modul se jmenoval Sync4j. Ten je potřeba před
instalací výše uvedené verze odinstalovat.

10.2. Typy synchronizace
Aktuální verze synchronizace ve WebISu podporuje čtyři druhy synchronizace a každá z nich může mít
další tři modifikace popsané níže.

• Počáteční synchronizace – nastane při první synchronizaci nového zařízení, ale také po změně
konfigurace spojení v mobilním zařízení nebo v softwarovém klientovy (např. MS Outlook). Jedná
se např. o změnu cesty k synchronizačnímu serveru, změnu jména uživatele nebo změnu identifikace
zařízení nebo klienta. Z pohledu WebISu se pak jde o zcela nové, zatím neznámé zařízení, u nějž
neexistují vazby mezi objekty a WebISem. I když ve WebISu a v zařízení zdánlivě existují shodné
objekty, WebIS neví, který objekt odpovídá kterému na druhé straně.

• Úplná synchronizace (též pomalá synchronizace) – WebIS a zařízení si vymění všechny objekty. Při
této synchronizaci se využívají již známé vazby mezi objekty ve WebISu a objekty v zařízení a při
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změně na jedné straně se změní správný objekt na straně druhé. Úplnou synchronizaci lze vynutit
pomocí zaškrtávacího pole Příště úplná synchronizace v nastaveni synchronizace ve WebISu.

• Normální synchronizace – WebIS a zařízení si vymění informace o změněných objektech od
poslední synchronizace a tyto změny se aplikují. Normální synchronizace se používá při běžném
provozu. Tedy při první synchronizaci s neznámým zařízením se automaticky nastartuje počáteční
synchronizaci a pokud uživatel nenastaví úplnou synchronizaci, spustí se při dalších synchronizacích
normální synchronizace.

Druhy synchronizaci jsou následující:

• Obousměrná synchronizace s předností změn na serveru – WebIS i zařízení pošlou změněné objekty,
které se na obou stranách přepíší. Pokud došlo od poslední synchronizace ke změně na totožném
objektu ve WebISu i v zařízení, použije se verze objektu z WebISu, která přepíše tu v zařízení.

• Při počáteční obousměrné synchronizaci se do WebISu přidají všechny objekty ze zařízení a do
zařízení všechny objekty z WebISu. Pokud se provede počáteční obousměrná synchronizace v
okamžiku, kdy již byly objekty na obou stranách dříve sesynchronizovány, tak se objekty na obou
stranách zduplikují.

• Při úplné obousměrné synchronizaci pošle zařízení všechny objekty do WebISu a ten jimi přepíše
svoje objekty na základě již známých vazeb. Neznámé objekty se do WebISu přidají. Poté WebIS
pošle do zařízení objekty, které je nutné v něm změnit nebo do něj přidat.

Poznámka: Pokud při této synchronizaci smažete ve WebISu objekt, tak se tento objekt do
WebISu nepřidá, ale smaže se i na zařízení, podobně jako u normální synchronizace.

• Normální obousměrná synchronizace funguje podobně jako úplná synchronizace, ale oběma
směry se posílají jen objekty, které byly od poslední synchronizace změněny.

• Obousměrná synchronizace s předností změn na zařízení – funguje obdobným způsobem jako
synchronizace s předností změn na serveru, pouze v případě objektu, který byl od poslední
synchronizace změněn na obou stranách se použije verze na zařízení.

• Jednosměrná synchronizace pouze ze zařízení – zařízení pošle svoje změněné objekty, které se
zapíší do WebISu. Pokud od poslední synchronizace dojde ke změně na totožném objektu na obou
stranách synchronizace, použije se verze objektu ze zařízení.

• Při počáteční synchronizaci ze zařízení se do WebISu přidají všechny objekty ze zařízení. Objekty
ve WebISu se ignorují a při přepnutí na obousměrnou synchronizaci se s nimi zachází jako s
novými objekty pro přidání na zařízení.

Poznámka: Uživatel může mít nastaveno k synchronizaci mnoho sekcí včetně sdílených,
proto je potenciálně nebezpečné nechat automaticky nahrazovat všechny objekty ve WebISu
při spuštění této jednosměrné synchronizace. Z těchto důvodů se data ve WebISu
nenahrazují, ale pouze se přidávají. Pokud tedy potřebujete objekty nahradit, je potřeba je
nejprve ve WebISu smazat.
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• Při úplné synchronizaci ze zařízení pošle zařízení všechny objekty do WebISu a ten jimi přepíše
své objekty s využitím již existujících vazeb mezi objekty. Neznámé objekty se do WebISu přidají.
Objekty, které zařízení neposlalo, ale existuje na ně vazba z WebISu, se ve WebISu smažou.

• Při normální synchronizaci ze zařízení zařízení pošle své změněné objekty a ty ze zapíší do
WebISu.

• Jednosměrná synchronizace pouze ze serveru – funguje obdobně jako jednosměrná synchronizace
opačným směrem. Při počáteční a úplné synchronizaci ze serveru se na zařízení smažou všechny
objekty a nahradí se objekty z WebISu.

Poznámka: Pokud zařízení nepodporuje jednosměrnou synchronizaci, WebIS ji umí simulovat s
využitím mechanismu obousměrné synchronizace, takže celý proces pouze trvá o něco déle, ale
funguje podle očekávání.

10.3. Funambol pro MS Outlook
Aktuální podporovaná verze zásuvného modulu Funambol pro Microsoft Outlook je 3.0.15, která je
volně k dispozici na stránkách společnosti Funambol.

• Nejprve je nutné odinstalovat ze systému jakoukoliv starší verzi modulu Funambol, případně
modulu Sync4j, což je starší jméno pro stejný produkt.

Poznámka: Pokud přecházíte z klienta Sync4j na Funambol, změní se v Outlooku identifikace,
což vynutí počáteční synchronizaci. V takovém případě prosím věnujte pozornost následující
podkapitole o náhradě dat, která je se změnou synchronizačního softwaru spojena.

• Dále nainstalujte modul Funambol ve verzi 3.0.15
(http://download.forge.objectweb.org/sync4j/funambol-outlook-plugin-fp-3.0.15.exe). Jiné verze v
současnosti nejsou podporovány a mohou poškodit data.

Poznámka: V souvislosti s chybným zpracováním letního času v systému Windows 2000
dochází při přenosech událostí k nežádoucím posunům jejich začátků a konců. V novějším
systému Windows XP je již tato chyba odstraněna.
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• Před dalšími kroky se ujistěte, že klient Funambol neběží.

• Do Windows nainstalujte bezpečnostní certifikát společnosti soLNet. Ten je k dispozici na adrese
http://www.solnet.cz/solnet.crt. Instalaci vám nabídne bud’ samotný webový prohlížeč při klepnutí
na odkaz nebo můžete certifikát nainstalovat tak, že dvakrát klepnete přímo na stažený soubor.

• Nyní se přihlaste do WebISu a v Nastavení/Synchronizace v menu Konfigurace klientů nechte
vygenerovat konfigurační soubor pro Funambol. Ten potom prostým dvojklikem nainstalujte do
registru Windows.

Obrázek 10-1. Jak vygenerovat konfigurační soubor pro Funambol

• Spust’te Funambol a do pole Edit/Communication Settings/Password zadejte své heslo.

Obrázek 10-2. Nastavení Funambolu
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• Synchronizovat můžete v Outlooku prostřednictvím položky menu Funambol/Synchronize.
Tento typ synchronizace lze vynutit volbou File/Recover v synchronizačním klientovi
Funambol.

10.3.1. Náhrada dat při přechodu na klient Funambol
Při přechodu ze staršího klienta Sync4j na novější Funambol se během konfigurace změní identifikace
Outlooku, takže při příští příležitosti se vynutí počáteční synchronizace. Ta by zduplikovala všechna
dříve synchronizovaná data. Proto je vhodnější nejprve data nahradit s využitím jednosměrné
synchronizace.

Pokud od poslední synchronizace došlo ke změně synchronizačního klienta, pak při náhradě dat záleží
na tom, zda jsou aktuální data ve WebISu nebo v Outlooku. Jestliže jsou nejaktuálnější data v
Outlooku, je potřeba manuálně smazat ve WebISu všechny objekty, které se mají nahradit, zvolit v
Nastavení/Synchronizace u všech typů objektů (kontakty, kalendáře, úkoly) směr synchronizace pouze
ze zařízení, zaškrtnout pole příště úplná synchronizace a uložit nastavení.

Pokud jsou nejaktuálnější data ve WebISu, stačí zvolit u všech typů objektů směr synchronizace pouze
ze serveru, zaškrtnout u nich pole příště úplná synchronizace a uložit nastavení. Další postup je
společný. Ve Funambolu spustíte synchronizaci, která aktualizuje data. Pokud proběhne v pořádku,
můžete ve WebISu nastavit pro všechny typy objektů obousměrnou synchronizaci.

Pokud se v průběhu synchronizace vyskytne chyba, restartujte Funambol a spust’te synchronizaci
znovu. Synchronizace úspěšně přenesených objektů se provede podstatně rychleji. Pokud se vyskytne
chyba v Outlooku, kdy se nesynchronizují události a ani je nelze editovat, je nutné se odhlásit a znovu
se přihlásit, případně restartovat celý počítač.

10.4. Funambol pro smartphone
Aktuální podporovaná verze zásuvného modulu Funambol pro smartphone (tzv. chytré telefony), s
operačním systémem Windows Mobile, je 6.0.17. Ten je volně k dispozici na stránkách společnosti
Funambol.

Poznámka: Synchronizace funguje přes běžný protokol http, ovšem může fungovat i přes jeho
zabezpečenou variantu https, která využívá při přenosech dat šifrování. Mějte prosím na paměti,
že ne každý telefon protokol https podporuje a ne každý webový server má nezabezpečený
protokol http povolen pro komunikaci z Internetu. Navíc pro komunikaci přes https je nutné mít v
telefonu nainstalovaný bezpečnostní certifikát společnosti soLNet (http://www.solnet.cz), který je k
dispozici na adrese http://www.solnet.cz/solnet.der.

Nejprve nainstalujte do svého telefonu modul Funambol ve verzi 6.0.17
(http://download.forge.objectweb.org/sync4j/funambol-smartphone-wm5-plugin-6.0.17.exe). Jiné
verze v současnosti nejsou podporovány a mohou poškodit data. Existují dva způsoby, jak modul
nakonfigurovat:
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• Modul Funambol můžete nastavit ručně. Z hlavní nabídky zvolte Start/Programy/Funambol. Vpravo
dole klepněte na Menu/Account a vyplňte následující údaje:

• Server location – adresa serveru, který synchronizaci řídí. Je to Vaše běžná přihlašovací adres do
WebISu s parametrem sync, tedy např. http://mail.priklad.cz/sync. Pokud používáte https,
nezapomeňte nainstalovat do telefonu bezpečnostní certifikát (http://www.solnet.cz/solnet.der),

• Username – Vaše přihlašovací jméno do WebISu,

• Password – Vaše heslo do WebISu.

Nastavení uložte klepnutím na Save vlevo dole. Dále zvolte Menu/Settings. Zde zaškrtněte, které
typy objektů si přejete synchronizovat. Klepnutím na odkaz PIM options... můžete nastavit v menu
Sync Direction, zda má být synchronizace obousměrná (Two Way), jednosměrná z telefonu (Phone
to Server only) nebo jednosměrná do telefonu (Server to Phone only). Uložte nastavení a klepněte na
odkaz Sync Method:. Zde můžete nastavit režim synchronizace v menu Initiate sync using:.
Možnosti jsou následující:

• Push Service – tato metoda není v současnosti podporována.

• Manual Synchronization – data se synchronizují, pokud ji uživatel ručně spustí klepnutím na Sync
All vlevo dole v úvodní obrazovce modulu Funambol. Toto je nejobvyklejší nastavení.

• Scheduled Synchronization – plánovaná synchronizace, modul Funambol synchronizuje data
automaticky v pravidelných intervalech. Ve výběrovém menu Interval můžete nastavit periodu od
15 minut až po jeden den.

Opět uložte nastavení a poté zvolte Menu/Advanced. Zde je v tabulce Remote Name potřeba zadat
názvy databází pro jednotlivé typy objektů na serveru. Tato jména jsou pevně stanovena: pro
kontakty je to ./contact, pro události ./calendar a pro úkoly ./task.

Políčko Enable encryption nechte nezaškrtnuté. Šifrované přenosy ovšem můžete zajistit tak, že do
telefonu nainstalujete bezpečnostní certifikát (http://www.solnet.cz/solnet.der) a napíšete do adresy
serveru protokol https, jak je popsáno výše. Datový formát pro kontakty a události ponechte na
hodnotě SIF.

• Pokud je v telefonu fungující editor registru, který dokáže importovat soubory s příponou .reg, stačí
se přihlásit do WebISu a v Nastavení/Synchronizace, v menu Konfigurace klientů nechat
vygenerovat konfigurační soubor pro Funambol SmartPhone Plug-In. Ten potom nainstalujte do
registru telefonu a tím bude modul Funambol nastaven. Jen je potřeba zadat heslo v nabídce
|Start/Programy/Funambol| |Menu/Account| |Password|, jak je popsáno výše.

Poznámka: V současnosti jsou vygenerované konfigurační soubory určeny pouze pro
synchronizaci přes https. V případě, že používáte http, stačí opravit adresu serveru v nabídce
|Start/Programy/Funambol| |Menu/Account| |Server Location|, jak je popsáno výše.
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Obrázek 10-3. Jak vygenerovat konfigurační soubor pro smartphone

10.5. Nexthaus SyncJe pro MS Outlook
Ještě před zakoupením aplikace Nexthaus SyncJe pro synchronizaci je možné stáhnout zkušební verzi
(http://nexthaus.com/products_b_outlook.html). Po jejím nainstalování a spuštění aplikace Outlook
jsou možnosti pro synchronizaci přístupné v nové položce menu Synchronize.

Obrázek 10-4. Outlook s nainstalovaným Nexthaus SyncJe
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Po prvním spuštění aplikace Nexthaus SyncJe se spustí průvodce vytvořením nového profilu. V prvním
kroku se konfiguruje synchronizační server. Do pole Server Name patří jméno profilu. Pole URL
obsahuje adresu synchronizačního serveru. Adresa je vaše běžná přihlašovací adresa do WebISu s
parametrem sync (tedy např. http://mail.priklad.cz/sync). Poslední pole Web Access URL může zůstat
nevyplněno. Na následující krok přejdete kliknutím na Next.

Obrázek 10-5. Nastavení synchronizačního serveru

V druhém kroku se nastavují informace o uživateli, jehož data se budou synchronizovat. Do pole User
Name patří přihlašovací jméno do WebISu včetně domény (např. zdenek.vytocil@priklad.cz), do pole
Password pak heslo pro přihlášení do WebISu. Po kliknutí na Next je doporučeno zkontrolovat
nastavení serveru kliknutím na tlačítko Test Server. Jakmile se podaří nastavení serveru ověřit,
předvyplní se údaje pro následující krok.

Obrázek 10-6. Nastavení účtu uživatele
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V dalším kroku se nastavují data pro synchronizaci. WebIS podporuje synchronizaci kontaktů, událostí
a úkolů. Ve sloupci Server Folder se nastavují jména pro databáze na serveru. Tato jména jsou pevně
stanovena: pro kontakty je to ./contact, pro události ./calendar a úkoly ./task. Zaškrtávací pole
označuje, zda se daný typ dat bude synchronizovat. Sloupec Local Folder udává jména pro databáze v
Outlooku. Nastavení každého řádku tabulky lze změnit kliknutím pravým tlačítkem myši a zvolením
položky Configure.

Obrázek 10-7. Nastavení dat pro synchronizaci

Kódování objektů (menu Encoding) má mít pro kontakty hodnotu vCard 3.0 a pro události a úkoly
iCalendar 2.0.

Obrázek 10-8. Mapování objektů pro synchronizaci
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Žádné další nastavení by nemělo být nutné měnit. Tlačítkem Finish dokončete nastavení profilu.
Samotnou synchronizaci v Outlooku spustíte kliknutím na Synchronize, v dialogovém okně pak
kliknutím na Sync.

Obrázek 10-9. Hlavní dialogové okno aplikace Nexthaus SyncJe

Z dalších voleb tohoto okna můžete využít File/Slow Sync k vynucení úplné (pomalé) synchronizace
na straně klienta nebo Settings/Properties k úpravě nastavení synchronizačního profilu a pokročilým
volbám. Mezi ně patří například nastavení automatické synchronizace, kontrola duplikátů v
synchronizovaných datech nebo správa podrobných záznamů o proběhlých synchronizacích.

Pokud synchronizace proběhne bez problému, zobrazí se výsledná statistika přidaných, upravených a
smazaných objektů. Nexthaus SyncJe dokáže synchronizovat až tisíce objektů najednou, ovšem pokud
je synchronizační server příliš zatížen, může dojít k přerušení spojení. V případě neúspěšné
synchronizace je k dispozici podrobný záznam o jejím průběhu, na jehož základě je možné problém
odstranit.

Obrázek 10-10. Úspěšně proběhlá synchronizace
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10.6. Nastavení mobilních zařízení
V této kapitole najdete obecné pokyny pro nastavení konkrétních zařízení, aby správně fungovala s
WebISem. Před nastavováním parametrů synchronizace musí být zařízení nakonfigurováno tak, aby se
s ním bylo možné připojit k Internetu (např. přes GPRS nebo vytáčenou linku) nebo k lokální síti
(např. pomocí Bluetooth nebo přes infraport). S problémy v těchto oblastech vám pomůže váš mobilní
operátor, respektive váš sít’ový administrátor.

Nastavení samotné synchronizace na mobilním zařízení se týká následujících položek:

—adresa serveru – ten synchronizaci řídí. Adresa je vaše běžná přihlašovací adresa do WebISu s
parametrem sync (tedy např. http://mail.priklad.cz/sync),

—uživatelské jméno – vaše přihlašovací jméno do WebISu včetně domény (např.
zdenek.vytocil@priklad.cz),

—heslo – vaše heslo do WebISu,

—data pro synchronizaci – výběr dat, která se budou synchronizovat; většina mobilních zařízení umí
synchronizovat kontakty a kalendáře,

—adresy pro vzdálené databáze – jména pro knihy a kalendáře, pod kterými jsou data dostupná na
straně serveru, tedy ve WebISu. Tato jména jsou pevně stanovena: pro kontakty je to ./contact, pro
události ./calendar a úkoly ./task.

Tip: V případě nastavování přístupového bodu se informujte o sazbách Vašeho mobilního
operátora pro jednotlivé typy připojení. Například přenosy dat přes WAP mohou být až několikrát
dražší než například u GPRS.

10.7. Nastavení ve WebISu
Nastavení uživatelských parametrů pro synchronizaci s WebISem lze konfigurovat v sekci Nastavení,
jak je vidět na obrázku níže. Synchronizovat lze kontakty, události a úkoly.

Pod tabulkou se zobrazuje záznam o několika posledních proběhlých synchronizacích, pokud jde o
počty úspěšně a neúspěšně přenesených objektů oběma směry a další informace. Jednotlivé záznamy
mají podobu stromu, jeho jednotlivé úrovně zobrazíte nebo skryjete tlačítky plus respektive minus.
Tlačítkem Obnovit načtete aktuální podobu záznamu.
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Obrázek 10-11. Nastavení synchronizace ve WebISu

Kliknutím na rámeček se slovním popisem nastavení otevřete dialogové s podrobným nastavením pro
daný typ objektů. Toto nastavení je pro kontakty, události i úkoly obdobné.

Obrázek 10-12. Podrobné nastavení synchronizace pro kontakty

• zaškrtnutím pole Příště úplná synchronizace vynutí, aby server při příští synchronizaci přebil
nastavení klienta a spustil úplný režim pro přenos dat, jak je popsán výše. Vynutit úplnou
synchronizaci je užitečné při obnově dat, pokud například předchozí proces synchronizace
neproběhl z nějakého důvodu úspěšně nebo byl přerušen.
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• V menu Směr synchronizace lze nastavit, v jakém režimu se budou objekty daného typu přenášet.
Jednotlivé režimy jsou popsány výše.

• Menu Nové kontakty (události/úkoly) ukládat do knihy (kalendáře) nastavuje kontejner, do kterého
se budou ukládat data z externího zařízení.

• Seznam Synchronizované sekce uvádí, které kontejnery se při synchronizaci budou kontrolovat.
Tlačítkem Změnit synchronizované sekce.. otevřete dialogové okno s jejich nastavením. U sekce
pak stačí zaškrtnout pole Synchr. s externím zařízením.

Poznámka: Pokud se nové objekty z externího zařízení přenášejí do knihy nebo kalendáře,
který není součástí žádné sekce, která se synchronizuje opačným směrem, server při
sjednocování dat zjistí, že nová data nemá a odešle na externí zařízení databázi bez nich.
Jinými slovy je smaže.

Obrázek 10-13. Nastavení sekcí
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11.1. IMAP versus POP3
IMAP (Internet Message Access Protocol) a POP3 (Post Office Protocol version 3) jsou dva
neproprietární a také nejrozšířenější protokoly pro přijímání a práci s elektronickou poštou. IMAP je
novější a všechna data ukládá, spravuje a poskytuje klientům ze serveru. POP3 je historicky starší a
jeho princip spočívá v tom, že poštovní klient se připojí na poštovní server, stáhne z něj všechny nové
zprávy, smaže je ze serveru a co nejdříve se odpojí. To s sebou nese řadu obtíží, díky nimž je protokol
POP3 v mnoha ohledech zastaralý a neflexibilní. Tyto obtíže je nejlépe vidět ve srovnání s novějším
protokolem IMAP, který se, lapidárně řečeno, poučil z chyb svého předchůdce.

Následující popis se týká vlastností, kterými disponuje protokol IMAP, nikoliv však protokol POP3.

• IMAP podporuje jak spojovaný, tak nespojovaný režim práce s poštou. To umožňuje stahovat obsah
zpráv na požádání, poněvadž poštovní klient zůstává k serveru připojen celou dobu. Tento režim
podstatně urychlí dobu odezvy uživatelům, kteří mají ve schránce mnoho zpráv nebo velké zprávy.

• IMAP podporuje násobné připojení k jedné schránce a má prostředky, jak jednotlivé klienty
interaktivně informovat o změnách ve schránce, které provedl jiný klient. Tato vlastnost především
umožňuje plynulý provoz nad sdílenými poštovními schránkami s množstvím současně připojených
uživatelů.

• IMAP plně podporuje formát MIME pro elektronickou poštu. Interně si vytvoří stromovou struktury
hlaviček zprávy, takže rozpoznává obsah strukturovaných hlaviček. To umožňuje mimo jiné stahovat
ze serveru samostatně některé části zprávy, tedy například nechávat na něm objemné přílohy, pokud
je klient připojen na pomalé lince, ale přitom číst textový obsah.

• IMAP umožňuje udržování příznaků zpráv (nepřečtená, zodpovězená apod.) na serveru. Díky tomu
může každý z více klientů připojených ke stejné schránce vidět aktuální stav jejího obsahu. V
případě WebISu je díky této vlastnosti možné automatické učení antispamového subsystému.

• Přes IMAP lze přistupovat a pracovat s více schránkami najednou a přesouvat zprávy mezi nimi.
Díky tomu lze na serveru provozovat například skupinové nebo veřejné schránky.

• IMAP poskytuje softwarovým klientům možnost vyhledávat na serveru zprávy podle mnoha kritérií.
Tím pádem není potřeba stahovat veškerou poštu, aby v ní bylo možno hledat.

11.2. Vzdálené kontakty

11.2.1. Přístup ke kontaktům z Mozilla Thunderbirdu
Poštovní klient Mozilla Thunderbird umožňuje práci s kontakty, které máte uloženy ve WebISu.
Existuje k němu podrobná uživatelská příručka
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(http://www.chovancik.cz/mozilla-thunderbird-20-uzivatelska-prirucka-manual/), která se také stručně
věnuje obecným tématům při práci s elektronickou poštou.

Po spuštění Thunderbirdu vyberte v horním menu položky Úpravy -> Nastavení účtu.... V novém okně
zvolte účet a pro něj položku Vytváření zpráv & Adresování. Napravo poté v části Adresování zapněte
volbu Použít jiný LDAP server a klikněte na tlačítko Upravit adresáře....

Obrázek 11-1. Nastavení Thunderbirdu

Otevře se okno se seznamem definovaných LDAP serverů, ze kterých můžete některý upravit nebo
vytvořit nový.

Vlastnosti adresářového serveru nastavíte takto:

• Název: libovolně, pouze odlišuje tento server od jiných definovaných.

• Server: adresa serveru, na kterém WebIS běží (např. mail.vardomain.cz).

• základní rozlišovací jméno: název databáze, případně další bližší specifikace adresáře, kde začne
LDAP server vyhledávat kontakty (např. o=databaze).

• přesné rozlišovací jméno: specifikuje adresář v hierarchii LDAP serveru, který obsahuje data
konkrétního uživatele. Toto jméno slouží jako přihlašovací k LDAP serveru a může vypadat např.
takto: uid=demo@vardomain.cz,ou=People,dc=vardomain,dc=cz, o=databaze).

Poznámka: Rozlišovací jména v LDAPu mají podobu cesty v adresářové struktuře s tím, že
začátek té cesty je úplně vpravo. Tato cesta začíná názvem databáze za klíčem o (Organization).
Dále zprava je odzadu rozepsána doména, ve které se hledaný objekt nachází – každá část
domény se zadává zvlášt’ za klíčem dc (Domain Component). Následuje jméno adresáře s
hledanými objekty za klíčem ou (Organizational Unit). V něm už lze hledat přímo pojmenovaný
objekt, v našem případě například přihlašovací jméno za klíčem uid (User Identification).
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Příklad 11-1. Příklady nastavení rozlišovacích jmen pro LDAP server

• uid=demo@priklad.cz,ou=People,dc=priklad,dc=cz,o=databaze – takto může vypadat úplná
identifikace uživatele v LDAP serveru. V tomto tvaru se také zadává jako přesné rozlišovací jméno a
lze jej zadávat i jako základní rozlišovací jméno, pokud chcete zobrazit ze serveru pouze svoje
osobní knihy kontaktů. Stejným způsobem můžete zpřístupnit i kontakty jiného uživatele, pokud k
nim přístupová práva.

• ou=People,dc=priklad,dc=cz,o=databaze – podle tohoto rozlišovacího jména se bude vyhledávat
mezi všemi kontatky uživatelů v doméně, nikoliv však mezi doménovými kontakty.

• ou=Abooks,dc=priklad,dc=cz,o=databaze – podle tohoto rozlišovacího jména se bude vyhledávat
pouze v doménových kontaktech.

• dc=vardomain,dc=cz,o=databaze – podle tohoto rozlišovacího jména se bude vyhledávat ve všech
kontaktech v subdoméně.

• o=databaze – podle tohoto rozlišovacího jména se bude vyhledávat ve všech kontaktech na serveru.
Toto nastavení může při vyhledávání výrazně zpomalit odezvu aplikace.

Tip: Název vaší LDAP databáze získáte dotazem na lince technické podpory.

Obrázek 11-2. Nastavení LDAP serveru

Kliknutím na ikonu Adresář zobrazíte všechny kontakty. Pokud zvolíte vzdálené kontakty z WebISu (v
našem případě pod názvem vardomain) budete dotázáni na své heslo. Jelikož se jedná o spojovanou
službu, v seznamu se nic nezobrazí, dokud nezadáte nějaký dotaz do vyhledávacího pole. Prakticky
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všechny kontakty zobrazíte zadáním znaku @. Výsledný seznam ovšem nebude obsahovat kontakty
bez e-mailové adresy.

Obrázek 11-3. Zobrazení vzdálených kontaktů

11.2.2. Přístup ke kontaktům z MS Outlook Express
Klient MS Outlook Express umožňuje omezenou práci se vzdálenými kontakty, například s těmi, které
máte uloženy ve WebISu. Předtím je ovšem potřeba aplikaci nastavit.

Nejprve v menu Nástroje zvolte položku Účty.... Objeví se seznam existujících profilů. Tlačítkem
Přidat a volbou Adresářová služba... založíte profil pro přístup ke vzdáleným kontaktům. Do pole
Adresářový server Internetu (LDAP) zadejte IP adresu nebo doménové jméno serveru, na kterém běží
WebIS, např. mail.priklad.cz. V dalším kroku označte volbu Ano pro kontrolu e-mailových adres. Tím
bude základní profil vytvořen, jeho podrobnější nastavení zobrazíte tlačítkem Vlastnosti.

Obrázek 11-4. Seznam adresářových serverů
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Záložka Obecné – názvem serveru se rozumí IP adresa nebo doménové jméno serveru, ke kterému se
připojujete do WebISu. Abyste měli k dispozici své osobní kontakty, je nutné se k LDAP serveru
přihlašovat. Pole Název účtu obsahuje přesné rozlišovací jméno, které může vypadat například takto:
uid=jaroslava.rychla@vardomain.cz,ou=People,dc=vardomain,dc=cz,o=vardomain. Heslem je vaše
přihlašovací heslo do WebISu.

Záložka Upřesnit – maximální počet vrácených položek určuje limit pro množství přenesených
kontaktů jako odpověd’ na jeden vyhledávací dotaz. Pole Výchozí bod hledání obsahuje základní
rozlišovací jméno pro databázi, ve které se bude hledat.

Poznámka: Základní a přesné rozlišovací jméno pro váš účet získáte dotazem na lince technické
podpory.

Obrázek 11-5. Podrobné nastavení adresářové služby

Kontakty se v Outlooku jmenují Adresář. Ten je přístupný bud’ pod ikonou v hlavním menu nebo pod
klávesovou zkratkou Ctrl+Shift+B. Se vzdálenými kontakty nelze pracovat přímo, ale lze v nich
vyhledávat. Vyhledávání v kontaktech zpřístupníte bud’ tlačítkem Hledat osoby v Adresáři nebo
klávesovou zkratkou Ctrl+E v Outlooku.

V novém okně je nejprve nutné vybrat adresářový server ve výběrovém menu Oblast hledání. Pro
hledání v kontaktech ve WebISu zvolte název, který jste použili pro svůj profil LDAP serveru.
Vyhledávání je vhodnější provádět v záložce Upřesnit, i když je to stále poněkud nešikovné. V oddíle
Definice kritérií nastavíte filtr pro konkrétní položky kontaktu. V prvním výběrovém menu je z
nějakého důvodu dvakrát uvedena hodnota Jméno. Ta první přitom znamená název kontaktu a ta druhá
křestní jméno. Ve vyhledávacím poli nelze využívat zástupné znaky. Hotové kritérium přesunete do
seznamu aktivních tlačítkem Přidat. Lze kombinovat více kritérií najednou. Tlačítkem Najít spustíte
hledání. V podokně se zobrazí seznam vzdálených kontaktů odpovídajících nastaveným filtrům. V něm
lze tlačítkem Přidat do adresáře zkopírovat označené kontakty do lokálního adresáře.
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Tip: Pokud chcete omezit zdlouhavou práci se vzdálenými kontakty, můžete využít kritérium
E-mail obsahuje @, které by mělo zpravidla najít všechny kontakty ve WebISu (i když lze mít
samozřejmě uloženy kontakty bez e-mailových adres). Pokud následně označíte všechny
nalezené kontakty klávesovou zkratkou Ctrl+A a zkopírujete je do lokálního adresáře, budete je
mít všechny k dispozici pro editaci, aniž by bylo potřeba se stále připojovat k LDAP serveru.

Obrázek 11-6. Vyhledávání v kontaktech

11.3. Podporovaná VoIP zařízení
soLNet voicebox dokáže komunikovat se softwarovými i hardwarovými VoIP telefony, ISDN i
analogovými telefony, včetně konferenčních zařízení. Lze využít funkcí interaktivního hlasového
systému (IVR), faxu, posílání hlasových záznamů e-mailem (VoiceMail) a zaznamenávání telefonních
hovorů.

V následujících kapitolách najdete popis nastavení internetové telefonie na vybraných zařízeních a
softwarových klientech. Nastavení se vždy sestává z několika údajů, jejichž přesné znění vám sdělí
administrátor vaší digitální ústředny. Modernější telefony již nyní využívají takřka výhradně protokol
SIP, proto je jeho název objevuje i v konfiguračních volbách. Ne všechny volby je potřeba vždy
vyplňovat.

• název profilu – rozlišovací jméno pro konkrétní nastavení telefonu.

• registrátor – také nazývaný registrační server, SIP doména nebo anglicky realm, domain nebo
registrar. Striktně vzato, server není pro samotné telefonování nezbytně nutný, ale je potřeba pro
klienty s dynamickými IP adresami a také udržuje záznamy, kdo je momentálně online a jakou má
IP adresu. Registrace může být volná nebo heslovaná. Jméno registračního serveru by mělo být
totožné jako vaše doména na serveru pro přístup k dalším službám. Někdy se ale v pokročilém

124



Kapitola 11. Přílohy

nastavení rozlišuje mezi SIP doménou a registračním serverem, kdy je pro server potřeba zadat
nikoliv doménu, ale hostitelské jméno.

• proxy – proxy je součást serveru, která předává SIP pakety mezi klienty a do paketu přidává
hlavičku Via. Ta označuje použitý protokol a mezilehlé příjemce při komunikaci uživatelského
agenta se serverem. Jméno proxy bude obvykle stejné jako jméno registračního serveru.

• uživatelské jméno a heslo – osobní přihlašovací údaje k registračnímu serveru. Obvykle budou
totožné s těmi, které používáte při přihlašování k dalším službám na serveru. Pokud se ovšem v
nastavení rozlišuje veřejné (zobrazovací) jméno a jméno pro autentizaci, může být jméno jiné.

• jméno pro autentizaci – skutečné uživatelské jméno pro ověření identity uživatele na serveru, které
se používá i při přihlašování k dalším službám na serveru.

• STUN – služba pro přenos paketů skrze překlad IP adres na sít’ové bráně (STUN = Simple Traversal
of UDP through NAT). Na vnitřní síti není potřeba nastavovat, při volání přes Internet bude jméno
STUN serveru obvykle stejné jako jméno registračního serveru. Pokud služba STUN na serveru
neběží, může to způsobovat až několikaminutové prodlevy při navazování VoIP spojení.

• port – implicitní číslo portu pro navazování hovorů a přijímání registrací na serveru je 5060.

11.3.1. Mobilní zařízení
Pro volání z mobilního zařízení, které podporuje volání přes Internet, potřebujete mít nastavený
přístupový bod do bezdrátové sítě a profil pro připojení přes protokol SIP. Poté zbývá navázat spojení
do bezdrátové sítě a můžete telefonovat. Místo telefonního čísla obvykle použijete adresu uživatele,
kterou se registruje na své digitální ústředně (serveru), např. zdenek.vytocil@priklad.cz . Tuto položku
lze na SIP telefonech běžně zadat jako součást kontaktu.

11.3.1.1. Nokia E65

• Přístupový bod k bezdrátové síti můžete nastavit v nabídce Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení
> Přístupové body.

• Nastavení pro internetovou telefonii najdete v nabídce Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení >
Nastavení SIP.

• Připojení do bezdrátové sítě můžete nastavit a aktivovat v nabídce Menu > Připojení > Internet. tel. .
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Obrázek 11-7. Telefon Nokia E65

11.3.1.2. Nokia N95

• Přístupový bod k bezdrátové síti můžete nastavit v nabídce Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení
> Přístupové body.

• Nastavení pro internetovou telefonii najdete v nabídce Menu > Nástroje > Nastavení > Připojení >
Nastavení SIP.

• Připojení do bezdrátové sítě můžete nastavit a aktivovat v nabídce Menu > Nástroje > Internet. tel. .

Obrázek 11-8. Telefon Nokia N95
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11.3.2. Softwarové telefony
Nastavení softwarového klienta pro VoIP obvykle obnáší zřízení lokálního nebo online uživatelského
profilu, v němž vyplníte údaje popsané v úvodu kapitoly o VoIP zařízeních. Všechny níže popsané
softwarové telefony jsou k dispozici zdarma, pokud není uvedeno jinak.

11.3.2.1. X-lite

X-lite je nejrozšířenější softwarový telefon, který využívá otevřený protokol SIP. Mezi jeho hlavní
funkce patří automatická konfigurace audio a video zařízení (mikrofon, headset, webkamera), podpora
hlasových i obrazových konferenčních hovorů, integrace a správa kontaktů pro IM a indikace
přítomnosti, nahrávání hovorů a zaznamenávání historie a QoS pro hovory.

Obrázek 11-9. X-lite – uživatelské rozhraní

Xlite můžete stáhnout z webu společnosti CounterPath
(http://www.counterpath.com/index.php?menu=download). Bohužel česká lokalizace pro něj
neexistuje. Nastavení je velmi snadné, přehled účtů zobrazíte pravým kliknutím do plochy telefonu a
zvolením nabídky SIP Account Settings.... V seznamu tlačítkem Add... vytvoříte nový účet nebo
tlačítkem Properties... upravíte existující. Vzorové nastavení vidíte na obrázku níže.
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Obrázek 11-10. X-lite – vzorové nastavení SIP účtu

11.3.2.2. OpenWengo

OpenWengo začínal jako placený projekt francouzského poskytovatele VoIP. Mezi jeho přednosti patří,
že je k dispozici pro všechny významné hardwarové platformy, existuje jako samostatná aplikace i jako
rozšíření do Firefoxu v mnoha jazycích včetně češtiny a umožňuje v sobě integrovat kontakty z IM
serverů, jako je např. Jabber. Díky tomu lze těmto kontaktům přiřazovat adresy pro VoIP a následně
jim bud’ psát v chatovacím okně nebo telefonovat.

OpenWengo je k dispozici na adrese http://www.openwengo.org (http://www.openwengo.org/). Před
prvním použitím je potřeba zřídit účet u společnosti Wengo nebo samostatný účet. Vzorové nastavení
druhého jmenovaného vidíte na obrázku, dodatečná konfigurace je dostupná v nabídce
Nástroje/Nastavení.

Obrázek 11-11. OpenWengo – nastavení účtu
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11.3.2.3. Ekiga

Ekiga patří k nejdéle existujícím projektům v oblasti VoIP a kromě protokolu SIP podporuje také
H.323. Dále umí pracovat s proxy, s překladem IP adres, s LDAPem, umí směrovat a monitorovat
hovory, podporuje mnoho audio a video kodeků, je dostupná pro mnoho linuxových distribucí i
Windows a existuje v mnoha lokalizacích.

Ekigu můžete stáhnout z webu http://ekiga.org. Příklad nastavení účtu vidíte na obrázku, nastavení sítě,
protokolů a kodeků najdete v nabídce Úpravy/Nastavení (Ctrl+P).

Obrázek 11-12. Ekiga – nastavení účtu
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antispam

Samostatný podsystém běžící na serveru, který analyzuje obsah příchozích e-mailových zpráv a
automaticky v nich rozpoznává nevyžádanou poštu (spam). Náš antispam umí také zpracovávat
již rozpoznaný spam, pokud se pomocí filtrovacích pravidel shromažd’uje do speciální složky, a
na základě bayesovské databáze zvyšuje svou účinnost při odhalovaní budoucího spamu.

antivir

Samostatný podsystém běžící na serveru, který kontroluje příchozí i odchozí poštu nebo i data na
souborovém serveru na přítomnost počítačových virů. Náš antivir také mimochodem automaticky
aktualizuje databázi virů a umožňuje spolupráci více antivirových programů současně.

bayesovská databáze

Jedná se o databázi, do které se průběžně ukládá textový obsah příchozí e-mailové komunikace,
který se podle hodnocení antispamu třídí na nevyžádaný obsah a na ten zbývající. Na základě
výpočtu pravděpodobností pro každé slovo, že se vyskytuje ve spamu, je možné účinně filtrovat
další příchozí poštu. Pokud se navíc databáze stále rozšiřuje, úroveň přesnosti rozpoznávání
spamu se dále zvyšuje.

CSV

Zkratka za Comma Separated Values označuje formát souboru obsahující údaje z databáze jako
hodnoty oddělené čárkou (nebo středníkem, zejména u aplikací Microsoftu). Jedná se o výměnný
formát mezi různými vzájemně nekompatibilními aplikacemi. WebIS umí exportovat do CSV
kontakty, události i úkoly.

doména

V kontextu organizace podnikové počítačové sítě a systému Windows se tímto názvem označuje
soubor počítačů, služeb a prostředků určených správcem sítě, které sdílejí společnou databázi
adresářů. Doména má jedinečný název a poskytuje přístup k uživatelským a skupinovým účtům.
Každá doména má vlastní nastavení přístupových práv. Tento pojem je v našem řešení důležitý při
konfiguraci souborového serveru.

doménový koš

Doménový koš je jedna nebo více poštovních schránek, do kterých se ukládají e-mailové zprávy,
které jsou adresovány do domény, ale cílový účet v ní neexistuje. Jako doménový koš můžete
použít libovolný existující účet v doméně.
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filtrovací pravidlo

Filtrovací pravidlo je strukturovaný předpis, jak zpracovat příchozí e-mailovou zprávu, ještě než
se uloží do schránky. Uživatel může specifikovat složku pro uložení, automatické odmítnutí,
přeposlání nebo smazání na základě jednoho nebo více testů. Podrobnosti k tomu tématu najdete v
příslušné kapitole.

FTP

FTP (File Transfer Protocol) je protokol aplikační vrstvy z rodiny TCP/IP. Je určen pro přenos
souborů mezi počítači, na kterých mohou běžet rozdílné operační systémy.

hlavička

Hlavička e-mailové zprávy je součást jejího záhlaví, které předchází samotnému textu zprávy.
Může obsahovat různé informace o zprávě samotné, o odesílateli, příjemcích nebo o cestě, po
které zpráva putovala po síti. Ve WebISu lze s hlavičkami zpráv pracovat při nastavování
poštovních identit nebo filtrovacích pravidel. Podrobnější informace o tomto tématu najdete v této
publikaci (http://www.cpress.cz/knihy/tcp-ip-bezp/CD-dalsi/CD-mime/mime.htm).

horní informační lišta

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Je na horní straně obrazovky a obsahuje informace o
datumu, času, o nové poště a nových žádostech. Podrobnější popis najdete v kapitole o navigaci
ve WebISu a v kapitole o nastavení prostředí.

horní nabídková lišta

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Obsahuje ikony hlavních sekcí WebISu, např. Pošta,
Kontakty, Kalendáře atd. Počet zobrazených ikon v nabídce se může lišit v závislosti na druhu
serverového produktu, který máte na svém pracovišti nainstalován. Podrobnější popis navigace
systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

identita

Identita je soubor přednastavených údajů, které se týkají odesílání pošty. Uživatel si může
přednastavit různé hlavičky e-mailové zprávy, složku pro ukládání zpráv odeslaných pod danou
identitou a automatický podpis.
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IMAP

IMAP (Internet Message Access Protocol) je jeden z nejrozšířenějších protokolů pro přijímání a
práci s elektronickou poštou. Všechna data ukládá, spravuje a poskytuje klientům ze serveru. Více
informací.

kontejner

Označení pro objekt, v němž jsou další objekty se skutečnými údaji. Poštovní složky, knihy
kontaktů, kalendáře nebo knihy úkolů jsou tedy kontejnery.

LDAP

LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) je protokol určený pro správu a udržování
hierarchických distribuovaných databází, ke kterým se přistupuje skrze počítačovou sít’. Samotné
uložení dat má obvykle podobu stromu, kde každý uzel obsahuje sadu pojmenovaných atributů a
hodnot. Při pojmenovávání nejvyšších pater této adresářové hierarchie se často používá systém
DNS. Hlouběji ve stromu se potom objevují záznamy reprezentující uživatele, skupiny,
dokumenty, tiskárny a podobně. LDAP se používá na správu účtů ve WebISu a je potřeba jej
konfigurovat při zpřístupňování kontaktů do externího poštovního klienta, jakým je například
Mozilla Thunderbird (http://www.czilla.cz/produkty/thunderbird/).

obyčejný objekt

Označení pro záznam v databázi se skutečnými údaji. E-mailová zpráva, kontakt, událost, úkol
nebo šablona jsou tedy obyčejné objekty.

PGP

PGP (Pretty Good Privacy) je počítačový program, který umožňuje šifrování dat a elektronický
podpis. Je založen na asymetrické kryptografii a nejčastěji se používá při práci s elektronickou
poštou. Do poštovních klientů se většinou instaluje jako zásuvný modul nebo rozšíření.

POP3

POP3 (Post Office Protocol version 3) je zastaralý, ale stále rozšířený protokol pro přijímání a
práci s elektronickou poštou. Jeho princip spočívá v tom, že poštovní klient se připojí na poštovní
server, stáhne z něj všechny nové zprávy, smaže je ze serveru a co nejdříve se odpojí. Více
informací.
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pracovní panel

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Je umíštěn pod horní nabídkovou lištou a obsahuje výběrové
menu pro práci s objekty, nejpoužívanější tlačítka funkcí a vstupní pole pro filtrování objektů.
Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

pracovní plocha

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Jde o zbývající část obrazovky po zanedbání horní
informační lišty a horní nabídkové lišty. Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v
příslušné kapitole.

přístupová práva

Přístupová práva jsou vlastností kontejneru nebo obyčejného objektu a určují, jak je tento objekt
viditelný a přístupný jednotlivým uživatelům, respektive skupinám.

přezdívka

Varianta jména pro uživatelský nebo skupinový účet. Toto jméno lze používat při doručování
pošty a pro přihlašování do WebISu a Administrace. Přezdívka má vždy stejnou doménu jako
původní jméno účtu.

příznak zprávy

Příznak zprávy označuje nějakou její vlastnost. Některé může nastavovat sám uživatel (např.
příznaky důležitá nebo vyřízená), jiné nastavuje poštovní server (např. příznaky přeposlaná nebo
zodpovězená). Kompletnímu popisu je věnována samostatná kapitola.

sekce Webisu

Jeden z aplikačních oddílů systému, který je zastoupen v horní nabídkové liště.

seznam objektů

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Je součástí pracovní plochy a obsahuje skutečná data.
Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

signatura

Signatura je jiný název pro automatický podpis, který se přidává k odeslaným e-mailovým
zprávám.
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implicitní přihlašovací doména

Implicitní přihlašovací doména je přednastavená část přihlašovací adresy, která se zobrazuje za
vstupním polem pro uživatelské jméno. Umožňuje přihlášení pouze pod lokální částí
přihlašovacího jména. Nastavuje ji správce v administrační části WebISu.

strom

Jedna z navigačních oblastí WebISu. Nachází se v levé části obrazovky a obsahuje výpis
uživatelských sekcí, v nichž jsou uloženy kontejnery, které lze zabalovat nebo rozbalovat.
Podrobnější popis navigace systému WebIS najdete v příslušné kapitole.

šablona

Šablona je sada přednastavených údajů, které se automaticky vkládají do nového objektu při jeho
vytvoření. WebIS podporuje šablony pro kontakty, události a úkoly a umožňuje v nich práci s
proměnnými.

URL

URL (Uniform Resource Locator) je řetězec znaků s definovanou strukturou a slouží k přesné
specifikaci umístění zdrojů informací (ve smyslu dokument nebo služba) na Internetu. URL
definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zdroj
zpřístupnit.

úroveň oprávnění

Číslo úrovně oprávnění představuje autoritu uživatele nebo skupiny a týká se viditelnosti
nastavení přístupových práv objektu. Čím je číslo úrovně nižší, tím je autorita vyšší. Uživatel s
vyšší úrovní nevidí nastavení práv uživatele s nižší úrovní a nemůže je tedy měnit, i když ve svém
nastavení práv má povoleno vše.

uživatelská sekce

Uživatelská sekce je kontejner, do kterého lze ukládat jiné kontejnery. Prakticky to znamená, že
můžete své knihy, kalendáře apod. uspořádat do stromu libovolně podle svých potřeb.
Uživatelským sekcím je v manuálu věnována samostatná kapitola.
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