Program pro vyhodnocování telefonních hovorů 
WIN-TEL Verze 4.2, (c) ATECO spol. s r.o.
AccountiX Verze 4.2, (c) ATECO spol. s r.o.

Verze HiPath 4000, Hicom 300 je určena i pro Hicom 300E, Hicom 300H.  
Verze HiPath 2000,3000, Hicom 100 je určena i pro Hicom 100E (Hicom 112/118), Hicom 150E, Hicom Office Pro/Com/Point.  

Program je určen pro operační systémy Windows XP|Vista|Windows 7|Windows 8 CZ.

Popis programových modulů:

·	Vyhodnocení
Provádí vyhodnocení hovorného a jeho zpracování pro statistické a fakturační účely. 
Při prvním spuštění je nezbytné zvolit ústřednou používané pobočky a linky v nabídce Konfigurace/Ústředna.
Bližší informace o každém příkazu získáte stiskem klávesy F1 nebo stiskem tlačítka INFO.
	
·	Zápis
Modul Zápis provádí přenos dat z ústředny a ukládá je do zvoleného pomocného souboru.
	
·	Sledování
Slouží k okamžitému zobrazování (tisku) právě ukončených hovorů. Nezbytný je současný běh modulu Zápis.
	
·	Test COM
Tento program je vhodný pro ověření správného nastavení přenosových parametrů sériového přenosu dat z ústředny.Přenášená data z ústředny se zobrazují na displeji. Je možné i vysílat příkazy do ústředny.
	
·	Supervisor 
Program hlídá minimální hodinové počty hovorů přenesené z ústředny a maximální intervaly bez přeneseného hovoru.V případě překročení nastavitelných mezí zobrazí chybové hlášení a vyšle chybovou zprávu pomocí elektronické pošty. Zadáním e-mail adresy příslušné GSM telefonu je možné zprávu poslat i na mobilní telefon jako SMS.
	
·	Start výpisů
Program je možné použít pro automatické spouštění modulu Vyhodnocení, jestliže není pro tento účel možné použít modul Zápis (např. když běží jako  služba a je třeba provádět export do MS Excel).
	
·	WEB server 
Samostatný WEB server pro nadstavbu WIN-TEL WEB.
	
	
Nadstavby programu
Následující nadstavby programu WIN-TEL/Accountix jsou nabízeny za příplatek k základní ceně programu a je nutné je uvést v objednávce programu.

·	WIN-TEL WEB
Umožňuje zpřístupnit základní funkce Vyhodnocovacího modulu WIN-TEL prostřednictvím standardního internetového prohlížeče. WIN-TEL WEB je možné provozovat s aplikací Microsoft Internet Information Server nebo samostatně jako službu Windows.  
Sestavy zobrazované v prohlížeči je možné generovat on-line (po zadání požadavků v zadávacím formuláři) nebo je možné zpřístupnit soubory automaticky vytvořených měsíčních sestav.
Sledování záznamů právě ukončených hovorů je možné klientem WTELSTCP připojeným přenosovým protokolem TCP/IP bez nutnosti instalovat na vzdálený počítač další software. 
	
·	Síťová modemová verze
Síťová modemová varianta umožňuje zpracovávat najednou data z více ústředen. Z centrálního počítače se pomocí modemu obvolávají vzdálené ústředny, odkud se data stahují a pak na tomto PC zpracovávají. Možné je také stahovaní dat přes Internet protokolem TCP. Modemová varianta je určena pro dálkové zpracování telekomunikačních tarifních dat. Je vhodná pro firmy, které mají svoje pracoviště rozmístěné daleko od sebe, avšak tvoří jeden účetní subjekt.
	
·	LAN verze
LAN verze umožňuje násobný přístup ke zpracovaným datům z více počítačů v jedné sítě LAN. LAN verze je určena pro pronajímatele kanceláří v jedné budově, který umožní svým nájemcům přístup k jejich telefonním datům, popř. v jedné společnosti si přejí mít kontrolu nad svými telefonními účty všichni vedoucí oddělení apod.
	
·	Terminálová verze
Terminálová verze je určena uživatelům, kteří chtějí používat modul Vyhodnocení jako terminálovou aplikaci. V tomto případě jsou všechny moduly instalovány pouze na jednom počítači (Terminal server), na kterém jsou i spouštěny. Modul Vyhodnocení může být na tomto serveru spuštěn vícekrát více uživateli pomocí terminálového klienta spuštěného na jednotlivých počítačích spojených v síti.
	
·	Hotelová verze
Hotelová nadstavba umožňuje zjednodušeným způsobem zaznamenávat datum a čas příchodu a odchodu hosta, což urychluje recepční manipulaci s programem. V této variantě je možné nastavit na každou hotelovou pobočku kredit, po jehož překročení se protelefonovaná částka zobrazuje zvýrazněně. Varianta je určena pro malé hotely a penziony.
	
·	ACD
Analýza příchozích/odchozích hovorů podle délky hovoru,doby vyzvánění, denního rozložení,  oblastí volání,...
	
·	ACD-Agent
Analýza call centra podle agentů obsluhujících hovory.
	
·	Systém evidence docházky
Evidence docházky pracuje na základě vyhodnocování ústřednou zaznamenaných speciálních hovorů, kterými zaměstnanci ohlašují svůj příchod a odchod ze zaměstnání.
	
·	Vyúčtování konzultačních služeb
Příkaz lokální nabídky při podrobném zobrazení hovorů - Minutová sazba určený pro navýšení původní ceny odchozích a příchozích hovorů. Výše minutové sazby může být určena také podle účtu (Akontačního kódu) použitého v hovoru.

·	Přepínaní jazyků
Jazyk je možné zvolit z nabídky Soubor modulu Vyhodnocení. Ve zvoleném jazyce jsou zobrazovány všechny výstupy programu včetně nápovědy. Připraveny jsou jazykové mutace česká, slovenská a anglická.
	
·	Přímý zápis periodických výpisů do databáze
Rozšíření umožňuje exportovat výsledky periodických výpisů do databází přístupných prostřednictvím ODBC (MS ADO).
	
·	Komentář hovoru - MS Outlook
Umožňuje vytvořit pro vybraný hovor v podrobném zobrazení modulu Vyhodnocení nebo Sledování záznam ve složce Deník programu MS Outlook. Do záznamu Deníku se přenesou údaje o hovoru.

·	Cenový server 
Pomocí TCP/IP protokolu vrací aktuální cenu hovoru pro zadané parametry (volané číslo, délka, čas, operátor). Možný je i WEB přístup.

·	Operátor 
Obsahuje rozšiřující příkazy (Hovorné/Pobočky/Optimalizace) a možnosti tarifikace (možnost přiřadit Třídu tarifikace podle Typu hovoru - Konfigurace/Tarifikace/Vybraná čísla a uplatnit volné minuty na pobočku - Možnosti zobrazení) pro uživatele, kteří předprodávají služby mobilních operátorů.

·	Zrcadlení (rozšíření modulu Supervisor)
Slouží k zálohování veškerých nastavení a dat na záložní PC. V případě poruchy základního PC je možné rychle obnovit provoz ze záložního PC. Na záložním PC je možné spouštět všechny moduly jako na základním PC. 
	

Změny proti verzi 4.1
Modul Vyhodnocení
Nové příkazy:
·	Provoz/Recepce (pro rozšíření Hotel): nový příkaz Provoz/Recepce – nahrazuje Období/Příchod hosta, Odchod hosta, Odchod hosta AK. 

Upravené příkazy:
·	Filtrace hovorů: přidána filtrace podle Typ hovoru.
·	Filtrace hovorů: tlačítko Možnosti zobrazení (volba vlastností zobrazení před výpočtem sestavy). Tlačítko Výběr podle schránky - možnost výběru filtru podle obsahu schránky.
·	Filtrace hovorů: zobrazovaná délka (v závislosti na Konfigurace/Konverze/Přepojované hovory/Zobrazit účtované délky hovorů a Možnosti zobrazení/Tarifikace/Zobrazit účtované délky hovorů) je určující i pro filtraci hovorů podle délky.
·	Soubor/Poplatky: Příkaz Soubor/Poplatky povolen jen pro oprávnění Konfigurace.
·	Soubor/Správa dat: Příkaz Soubor/Správa dat povolen jen pro oprávnění Správa. Filtr Pobočka a Linka porovnává jako typ Text.
·	Seznam/Pobočky/Vývoj: doplněny uživatelem definované parametry.
·	Rozšíření filtrace podle parametrů Popisu organizační struktury a uživatelem definovaných parametrů. Vzor (výběr poboček, skupin,.. podle zadaného vzoru; položka popisu pro kterou má být vzor uplatněn se zvolí Pomocníkem vložení). Podmínka (Pomocníkem vložení se postupně nastaví komplexní podmínka filtrace podle parametrů různých úrovní hier. struktury, podmínka se uplatní dohromady s výběrem filtrace poboček během výpočtu). 
·	Výpočet Služeb3S při použití filtru hovorů podle detailu hovoru (Typ hovoru =15).
·	Příkazy lokální nabídky výstupních sestav: nabídka dvouúrovňová, nové příkazy: Sestava (zobrazí Možnosti zobrazení/Sestava), Třídění (zobrazí Možnosti zobrazení/Třídění s přednastaveným sloupcem podle místa klepnutí), Filtrace (zobrazí formulář vložení Podmínky filtru s přednastaveným sloupcem podle místa klepnutí), Zvýraznění (zobrazí formulář vložení Podmínky zvýraznění s přednastaveným sloupcem a Profilem zvýraznění podle místa klepnutí).
·	Vyhledání ve výstupní tabulce: hledá jen v zobrazených sloupcích.

Možnosti zobrazení:
·	Opakované vyvolání přednastaví dříve použitou záložku.
·	Sestava/Formát Místo: volba Jen 1. – při zaškrtnutí do místa zařadí jen první neprázdný popis místa.
·	Sestava: Formát Název: úprava zobrazovaných názvů podle max. požadované úrovně hierarchie.
·	Sestava: Popisná pole: výběr zobrazovaných sloupců definičních názvů, popisů a uživatelem definovaných parametrů. Výchozí stav bez výběru zobrazuje jako dosud vyplněná definiční pole názvů a popisů.
·	Sestava: Typy hovorů pro rozpis: podmínka ve standardním formátu: 1- volané číslo, 2- Místo/IDO Typ, 3- Místo/IDO Popis, 4- Místo/Tarif tabulky, 5- Místo/Vybraná čísla.
·	Sestava: Počet utajených cifer pro podobný výpis hovorů.
·	Sestava: Tisková sestava přejmenováno na Sestava.
·	Sestava: Zahrnout limit jako Kredit: nevyplněné hodnoty limitu pro Pobočku/ Skupinu se vyhodnotí jako nepřekročitelný (maximální) kredit.
·	Tarifikace: Pro nadstavbu Konzultační služba nový parametr Dodatečný poplatek: ve formátu Minutová sazba:Perioda tarifikace1:Perioda tarifikace2 (periody jsou nepovinné). Možno vyvolat příkazem lokální nabídky Dodatečný poplatek (dříve Minutový poplatek).
·	Přepínaní záložek výpisů klávesami CTRL+ ->, CTRL+Tab, resp. CTRL+ <-, CTRL+SHIFT+Tab.
·	Zvýraznění: nová volba Podmínka filtrace zobrazených řádků tabulky - filtrace řádků zobrazeného výpisu podle obsahu řádků tabulky. Ve filtru výpisu zobrazen jako FT:. 
·	Zvýraznění: ukládán Profil zvýraznění, Pomocník vložení podmínky umožňuje výběr Profilu zvýraznění.
·	Výchozí Možnosti zobrazení příkazů přesunuty z WTELL.CFG do textového souboru PrikazyN.CFG.

Naplánované výpisy:
·	Plán úloh: možnost uložit výběr úloh do Výběrového profilu. Úprava tlačítek do palety funkcí.
·	Plán úloh pro síťovou verzi bez slučování dat: seznam úloh zobrazuje najednou úlohy všech síťových ústředen (možno spouštět úlohy z různých ústředen bez přepínání ústředny).
·	Výpisy/Sestavy/Automatické spouštění: doplněna volba Zakázáno, Modul Zápis, Windows. Při volbě Windows se zobrazuje tlačítko Nastavit Naplánované úlohy Windows (po stisku se úloha vytvoří a je možné upravit vlastnosti). 
·	Výpisy/Sestavy: Export XML s použitím šablony: Používá nastavení Možnosti zobrazení/Export – formát, znaková sada. Tag $ATTRIBUTES$ (uloží položky jako atributy), tag $ $ELEMENTS$ (uloží položky jako elementy).
·	Výpisy/Sestavy/Export do souboru: nová volba Seznam soukromých. Do vybraného seznamu externích vybraných čísel se zapíší všechny řádky sestavy mající nastavenou skupinu a délku volaného čísla větší než 9.
·	Výpisy/Sestavy/Editace distribučního seznamu/Naplnit a poklepání do pole filtrace naplní aktuální výběr filtru.
·	Výpisy/Sestavy/Email/Text: neomezená délka textu.
·	ODBC: přidáno tlačítko pro otevření správy ODBC.
·	Export do Excel xlsx (OpenOffice formát) – bez nutnosti instalovaného Excelu. Možnost přidávat výpis do dalšího listu souboru (Výpisy/Sestavy/Přidat k souboru).

Tarifikace:
·	Konfigurace/Tarifikace/Tarifikace/Příchozí: Třída =100 jsou mezinárodní hovory. 
·	Vybraná čísla: doplněn test kolize tarifů.
·	Konfigurace/Tarifikace/Vybraná čísla/Třída operátor: možnost nezobrazovat prefix operátora pro nezaškrtnuté Zobrazovat přístupová čísla v Konfigurace/Výstup/Možnosti.

Konverze:
·	

Import dat operátorů:
·	Nastavení: přepínání módu  nastavení (Hovory/Slevy/Zóny) pomocí výběrového seznamu (nahrazuje tlačítka). 
·	Nastavení: Tlačítka Nový, Odstranit a pole Název operátora nahrazeny tlačítkem Profilu s příkazy: Kopírovat (nové), Přejmenovat  (nové), Odstranit  (nahrazuje tlačítko), Seřadit (nové: možnost zvolit pořadí operátorů ve výběrovém seznamu), Nový (nahrazuje tlačítko), Uložit.
·	Nastavení: test duplicity Názvů operátora, zrychlení ukládání konfigurace IDO. Úprava testu syntaxe podmínky na prázdný identifikátor.
·	Nastavení: nová volba Import volaného čísla importuje volané číslo (bez odstranění prefixu) z dat operátora.
·	Nastavení: nová volba Maska období (udává pozici měsíce –mm a roku – rrrr v názvu importovaných souborů pro automatické nastavení importovaného období) a Předzpracování (typ předzpracování souborů pro náhled a import).
·	Nastavení: úprava nastavení importovaného sloupce - kromě čísla sloupce může být i název sloupce. Zrušeno pole Formát, zadává se do importovaného sloupce ve tvaru: Sloupec;Formát;Podmínka importu. Nastavení importu Poplatků a Podmínka importu poplatků - kromě čísla sloupce může být i název sloupce.
·	Nastavení: Import XML: doplněn XML parametr - $Znazev_elementu_tabulky (v kombinaci s nadřazeným elementem $Tnazev_elementu_tabulky) – udává název elementu tvořící jeden záznam. Záznam je tvořen i atributy nadřazeného elementu určeného $T.
·	Nastavení: Svazek: Formát – číslo udává ofset přičtený k importovanému číslu svazku, Podmínka v standardním tvaru udává podmínku načtení.
·	Nastavení: Podmínka v standardním tvaru pro načtení doplněna o Dodatečné argumenty podmínky: čas hovoru ($H_Cas>18:00), čas hovoru ve volném dnu ($H_Volno=A), uživatelské parametry pobočky ($UP_nazev=hodnota).
·	Nastavení: Slevy, Souhrn a Podmínku importu možno zadat názvem sloupce.
·	Nastavení: nový parametr Ústředna. Stiskem Načíst operátora a Odstranit operátora se provede operace na ústředně podle nastavení. Stiskem Načíst vše/Odstranit vše se provede načtení/odstranění pro všechny ústředny.
·	Nastavení/Slevy: import RozpisTypHovoruXML pro O2 XML z SHR_ini.cfg.
·	Nastavení/Slevy: Podmínka slevy podle tarifu může obsahovat max. povolenou chybu pro vyhodnocení shody ceny (Původní tarif:Perioda1:Perioda2:MaxChyba). 
·	Nastavení/Tr.místa: možnost náhrady řetězců Místa při importu . Položka Původní může obsahovat * na začátku i na konci (hvězdičková konvence).
·	Nastavení/Typ hovoru: podmínka ve standardním tvaru, vyhodnocení probíhá do nalezení shody. Možnost přiřazení Svazku. Pro Svazek začínající $ se při splnění podmínka touto hodnotou vždy nahradí importované číslo svazku.
·	Nastavení/Typ hovoru: Dodatečné argumenty podmínky: čas hovoru ($H_Cas>18:00), čas hovoru ve volném dnu ($H_Volno=A), uživatelské parametry pobočky ($UP_nazev=hodnota).
·	Poplatky: přepínání módu  nastavení (Poplatky/Souhrn/Jako hovor) pomocí výběrového seznamu (nahrazuje tlačítka).
·	Poplatky/Jako hovor: možnost zařazení poplatků a slev jako hovor se zvoleným svazkem a typem hovoru (nahrazuje volbu Jako typ hovoru). Slevy se jako hovor zahrnou jen při nezaškrtnutém Nastavení/Použít slevy.
·	Poplatky: možnost sečíst poplatky z více sloupců nastavením položky Sloupec s více názvy sloupců oddělenými znakem | .
·	Poplatky: Sloupec pobočky a Podmínku možno zadat názvem sloupce. Speciální názvy sloupců pro O2 XML.
·	Poplatky/Souhrn: Název tvořený z importované hodnoty označené $nazev_sloupce může obsahovat na začátku konstantní text.
·	Poplatky/Souhrn: při importu Souhrnu se při překročení rozsahu Počtu přiřadí 0 a negeneruje se chyba.
·	Odstranění: nové tlačítko Odstranit vše. Odstraní importovaná data všech operátorů s vyplněnou cestu datového souboru pro import (podle OPE a svazku operátora).
·	Pro síťovou verzi bez slučování dat seznam operátorů zobrazuje při instalaci sloučený seznam všech nastavení IDO síťových ústředen. 
·	Konverze dat kódovaných UTF-8.
·	IDO z Excel při zaškrtnutém Načíst celou složku: Možnost zvolit konkrétní list zadáním Cesta\*!NazevListu.
·	Úprava IMPDAT.CFG: přidán O2 XML. Přidány Typy hovoru TEL, Barevné linky, SMS Info, Premium SMS změněno na Služby 3S.
·	Podmínky mohou obsahovat jako hodnotu (za =) seznam hodnot uzavřených znaky ~ a oddělených středníkem (např. 1=~MOB;FIX~).
·	Úprava šířky sloupců tabulek: při poklepání do tabulky se šířka sloupce upraví na šířku aktuálního textu v buňce.
·	Úprava odříznutí 0 v prefixu pro národní volbu s 0 při úplné volbě 00421 (testuje se na výskyt všech prefixů dálkových volání a vybraných čísel).
·	Zrychlení výpočtu Typu hovoru a Slev hovoru (analýza podmínky jen jednou).
·	Podpora dat XML O2.
·	Při čekání na ukončení dříve spuštěné konverze vypisuje do stavového řádku jméno konvertovaného souboru, čekání je možné přerušit tlačítkem. Při nedostatečném oprávnění k importovanému souboru vypíše chybové hlášení.
·	Vyznačení průběhu konverze formátu souboru XML na CSV ve stavové tabulce symbolem S: %. Možnost přerušit průběh konverze tlačítkem Přerušit.

Export/Import/Tisk:
·	Export do souboru: neprovádí se úprava názvu souboru na malá písmena.
·	Tisk: netiskne se za pravý okraj. 
·	Export Excel při přednastaveném ukládání ve formátu XLS 2003: oprava odstraňování makra v naplánovaném výpisu, oprava exportu více řádků než 65000 (přepne během exportu na aktuální výchozí formát).
·	Nový parametr XML- $X. V kombinaci s nadřazeným elementem $Tnazev_elementu_tabulky) udává název elementu tvořící jeden záznam., přičemž název položky je tvořen pořadím výskytu v XML.
·	Soubor/Export/Soubor: zrušena volba .PRN. 

Import/Export organizační struktury:
·	Maska $Bret (pre import uživatelských parametrů typu Ano/Ne): ret určuje importovanou hodnou znamenající Ano (přednastaveno x), ostatní hodnoty Ne. 
·	Maska $E i pro Web uživatele: když uživatel v konfiguraci neexistuje potlačí se přidání jeho parametrů.
·	Maska $E: když název hierarchie v konfiguraci neexistuje potlačí se i vytvoření vyšší úrovně hierarchie.
·	Maska $U nemění nečíselné hodnoty.
·	Import účtů a aut. kódů povolen i při nezaškrtnutém Povolit přiřazování účtů (kódů) pobočkám.
·	WEB oprávnění a položka Oprávnění je prázdná a importovaná položka Skupina:Úsek, Úsek: Útvar,..  obsahuje název úseku,.. oprávnění uživatele je nastaveno pro přístup k tomuto úseku,útvaru,..
·	Pro síťové ústředny bez slučování nová volba Ústředna (při provádění přepne na zvolenou ústřednu).

Konfigurace:
·	Nastavení/Nahradit: Naplnění podle aktuální řádky přejmenováno na Nahrazení. Možnost hvězdičkové konvence. Možnost hledat podle obsahu více sloupců. Podmínka umožňuje seznam hodnot.
·	Nastavení/Účty: nový typ přirážky Sazba 1:1 se sekundovou tarifikací. Sazba přejmenováno na Sazba 60:60.
·	Nastavení/Skupiny: nová volba Typ pronájmu( Pobočka/měsíc – nahrazuje položku Pronájem/ měsíc, Pobočka/den – nahrazuje položku Pronájem/Den, Skupina/měsíc – pronájem skupiny nezávislý na počtu poboček).
·	Výstup/Nastavení přejmenováno na Výstup/Možnosti.
·	Výstup/Email: nová volba Kódování: HTML kóduje text zprávy jako HTML (kód: Windows 1250, UTF-8, ISO-8859-2). Outlook Express přejmenováno na Windows MAPI.
·	Pomocník vložení podmínky: výběr podmínky ze seznamů, úprava úplné podmínky, jednotné pro všechny vložení podmínky.
·	Import/Import dat od operátorů: při neinstalačním výběru  přednastaven import všech operátorů. Při instalaci a nezaškrtnutém importu IMPDAT_Instal.TXT se naimportují jen definované IDO z minulé verze (mají vyplněnou cestu datového souboru pro import).
·	Správa konfigurace: nová položka pro přenos konfigurace Externí vybraná čísla (přenos souborů v DATA\EXTVC).
·	Konfigurace/Export/Import:  Kombinovaný export/import : možnost spojit export všech nastavení programu do jednoho ZIP souboru. Možnost uložit výběr do Profilu. Možnost naplánovat export/import podle výběrového profilu.
·	Konfigurace/Nastavení/WEB: nové tlačítko Nastavení IIS (nahrazuje Active Directory). Nastavení Active Directory zrušena volba podle Active Directory (nahrazuje Nastavení IIS/Ověřování).

Zápis:
·	Nové rozlišení chyby přenosu – Překročení max. trvání (dosud chyba při přenosu).
·	Pro síťovou verzi zrušen dotaz po stisknutí tlačítka Uložit: Chcete nastavit stejné parametry pro všechny ústředny. Přenos nastavení zrušen.

Sledování:
·	Zrušeny příkazy Protelefonováno/Pobočky a Protelefonováno/Autor.kódy.

Supervisor
·	Zrcadlení (rozšíření programu Zrcadlení): v modulu Supervisor nová záložka Zrcadlení, v nastavených intervalech se přenáší veškerá data a nastavení na záložní PC. 
·	Hlavní okno s proměnnými rozměry.

WIN-TEL WEB: 
·	WTELIWEB.EXE: po spuštění se při obsazeném portu dotáže na nový port.
·	Sdílené soubory podle WWW/Možnosti/Přístup ke sdílené složce nezohledňují zvolené období.
·	Pro síťovou verzi bez slučování dat se WWW konfigurační soubory umísťují do složky podle síťové ústředny (DATAx\KONFIGIW). Nastavení příkazů pro jednotlivé ústředny je nezávislé.
·	Export výpisu do XLSX: zobrazení průběhu exportu, možnost přerušení (pro počet řádků>3000). Pro počet řádků>3000 a IE8 neexportuje.
·	Konfigurace/Nastavení: Mřížka tabulky – doplněno Tenká (výchozí hodnota), Barva mřížky - nastavení barvy mřížky tabulky. Možnost volby typu exportu do Excel.
·	Podpora IE, Google Chrome, Mozilla Firefox.
·	Konfigurace/Nastavení/WEB/Nastavení IIS:  automatické nastavení  Windows IIS 7 (pro verze Windows novější než Vista).

Systémové změny:
·	Zprávy uživateli, chybové hlášení do okna s proměnnými rozměry, při klepnutí na zprávu se zobrazí okno s možností kopírování zprávy.
·	Aplikace pracuje s kódováním Unicode, program proto nepracuje pod operačním systémem Windows 98|ME a staršími.
·	Při instalaci odkaz na programové moduly na společnou plochu všech uživatelů.
·	Při instalaci se při zjištění chyby provázaných knihoven tbbmalloc.dll doporučí instalace vcredist_x. Při startu modulu Vyhodnocení, Webserver se při zjištění chyby provázaných knihoven tbbmalloc.dll se použije standardní alokace paměti Fastmm4.

Změny proti verzi 4.0
Modul Vyhodnocení
Nové příkazy:
·	Panel příkazů/Hledání sekcí pro výpisy Sumární a Souhrnné a výpisy Po ...: možnost nalezení začátku sekce (hlavičky) výpisu hovorů poklepáním na zvolenou hodnotu ve stromové struktuře hledání.
·	ACD/Přepad hovorů.

Upravené příkazy:
·	ACD/Souhrn, Časová struktura: nový sloupec P.ztr.p (Počet ztracených přesměrovaných).
·	Hovorné/Linky,Grupy/Celkem: nezařazené hovory do sloupců jako Místní.
·	Hovorné/Pobočky,Skupiny,../Souhrn: při použití třídění se nevkládají oddělovací řádky, oddíl celkem pojmenován Celkem (dříve prázdný).
·	Hovorné/Pobočky/Optimalizace a Hovorné/Grupy/Optimalizace doplněn sloupec Rozdíl a Rozdíl %.
·	Hovorné/Pobočky/Optimalizace/Pobočky doplněny  sloupce hierarchie pobočky.
·	Hovorné/Účty,Střediska, AK/Celkem: na celkovou částku uplatněno zaokrouhlení podle nastavení konfigurace.
·	Provoz/Pobočky,Skupiny /Celkem doplněn sloupec Celkem vyzvánění.
·	Příkaz lokální nabídky Kopie výpisu i pro sumární typ výpisu.
·	Filtrace hovorů: přidána položka filtrace podle Lokality - Ostatní.
·	Soubor/Zálohování: doplněno zálohování složek KonfigIW, ResLim, SkladPar.

Možnosti zobrazení:
·	Vypočítávané sloupce: automatické doplnění závorek do výrazu s více operátory.  
·	Vypočítávaný sloupec: speciální konstanty přidány do výběru Vložení výpočtu. 
·	Vypočítávaný sloupec: $C(Hodnota,Maska) – vloží část položky podle Masky.
·	Vypočítávaný sloupec: $Z(vyraz;PocetDesMist) vloží hodnotu výrazu zaokrouhlenou na PocetDesMist. $DatumS(<format>) vloží aktuální systémové datum.
·	Vypočítávaný sloupec: $Radek – vloží číslo řádku. 
·	Vypočítávaný sloupec: v podmínce ($P) je jako argument možné vložit $Radek, $DatumZ, ,$DatumK, $DatumS. 
·	Vypočítávaný sloupec: Pomocník  pro vypočítávaný sloupec – inicializace podle aktuální polohy poklepání.
·	Sestava: pro příkazy Pobočky..Firmy/Sumárně doplněna volba Formát názvu.
·	Sestava: Formát Místo: možnost zvolit formát a zobrazovaný zdroj (IDO směr, IDO Typ, Tarifikace, Externí vybraná čísla). Proměnná max. šířka podle použitého nastavení. 
·	Sestava: zahrnout limit jako: zrušeny typy S3S, přidány volby Pronájmy, Služby 3S (při nezaškrtnutí se do limitu nezapočtou Pronájmy resp. Služby 3S).
·	Sestava: Vložit rozpis poplatků operátorů: doplněno tlačítko Poplatky – výběr zobrazovaných poplatků (max. 15).
·	Graf: volba názvu grafu. Pro graf standardní a sloupcový možnost zvolit barvu řady.
·	Export: nová volba Sumárně do sloupců - export sumárních výpisů do Excel a Calc do více sloupců.
·	Tarifikace:  Použít uloženou tarifikaci – při zatržení se neprovádí výpočet cen podle tarifních tabulek (použijí se uložené parametry z databáze hovorů). 
·	Tarifikace/Cenové koeficienty: položka Internet nahrazena Ostatní.
·	Možnosti zobrazení z Plánu úloh a Sestav: tlačítko Výchozí zobrazí lokální nabídku: Po instalaci, Podle příkazu (nastaví podle aktuálního nastavení příslušného příkazu), Podle příkazu Vše (nastaví všechny záložky najednou).

Naplánované výpisy:
·	Plán úloh – možnost provedení vybraných úloh pro zvolené vyhodnocovacího období (výběr v seznamu - Provést vybrané úlohy pro období).
·	Výpisy/Sestavy/Automatické spouštění: doplněna volba Zakázáno, Modul Zápis, Windows. Při volbě Windows se zobrazuje tlačítko Nastavit Naplánované úlohy Windows (po stisku se úloha vytvoří a je možné upravit vlastnosti). 
·	Výpisy/Sestavy/Export databáze: upravena volba smazání výstupní tabulky před exportem na Před zápisem dat provést. Při zaškrtnutí vytvoří SQL dotaz , který je možné upravit (může obsahovat konstanty $DatumZ (<format>)$: nahradí se datem začátku zvoleného období , $DatumK (<format>)$: nahradí se datem konce zvoleného období  (ve zvoleném formátu <format>).)
·	Výpisy/Sestavy: Export XML s použitím šablony: Používá nastavení Možnosti zobrazení/Export – formát, znaková sada. Tag $ATTRIBUTES$ (uloží položky jako atributy), tag $ $ELEMENTS$ (uloží položky jako elementy).
·	Výpisy/Sestavy: Výběr poboček do distribučního seznamu - doplněna možnost výběru podle hierarchické struktury.
·	Výpisy/Sestavy/Distribuční seznam: možnost zadat v DS úplnou cestu. 
·	Výpisy/Sestavy: jméno souboru (Text mailu) může obsahovat direktivy $DatumZ (<format>)$: nahradí se datem začátku zvoleného období , $DatumK (<format>)$: nahradí se datem konce zvoleného období  (ve zvoleném formátu <format>), $DatumS(<format>) vloží aktuální systémové datum.
·	Výpisy/Sestavy: Zasílání email SMTP: změna ContentTransferEncoding:='8BITMIME'.

Tarifikace:
·	Korekce/Slevy, Hovorné/Grupy/Korekce cen: položka Internet nahrazena Ostatní.
·	Vybraná čísla/Třída tarifikace/Typ: doplněn typ Ostatní  (barevné linky, informační linky, PRM).
·	Vybraná čísla/Externí vybraná čísla: import z Outlook změna oddělovače CRLF na čárku (dříve středník).
·	Přehled tarifů/Mezinárodní tarify: nová volba Prefix pro Modif WTELW – načte tarifikační tabulky včetně prefixů a místa.
·	Import tarifních tabulek pro síťovou verzi do první ústředny: nová volba Do všech ústředen.
·	Import tarifních tabulek: časová pásma pro lokalitu Ostatní, Vnitřní, Nezařazený podle Místní.
·	Konfigurace/Tarifikace/Výpočet ceny/Typ ceny hovoru: Potvrzené – uplatní se jen když pro příslušný měsíc existuje IDOPOPL, když neexistuje pak výpočet jako pro Od operátorů.

Konverze:
·	Nová volba Vnitřní hovory podle čísel poboček – při zaškrtnutí se hovor vyhodnotí jako vnitřní, když se volané číslo shoduje s nadefinovanou pobočkou. Do Místo se dá název pobočky. Pro zaškrtnuté Vnitřní hovory podle čísel poboček jsou jako vnitřní označované i příchozí hovory mezi pobočkami. 
·	Zrušena volba Rozdělit datový soubor po dnech. Při instalaci dojde ke sloučení denních datových souborů do měsíčního a odstranění denních souborů.
·	Minimální čas odchozích hovorů: položka Internet nahrazena Ostatní.
·	Slučování dat: doplněna podmínka shody Inic.pobočka (na shodu se testuje pobočka nebo iniciální pobočka).
·	Slučování přepojovaných hovorů zachovává číslo síťové ústředny. Substituce volby zachovává číslo ústředny a je povolena pro všechny typy ústředen.
·	Slučování: pro pořadí =0 se data příslušné ústředny nekonvertují.
·	Slučování dat: Prefix pobočky i pro H8K. 
·	Konverze starých datových formátů nezávisí na typu ústředny.
·	Výpis výsledků konverze zobrazuje i počet duplicitních hovorů.
·	Volba Ukládat rozšířené parametry HiPath 4000 (jen pro HI3): při zaškrtnutí zobrazuje podrobný výpis hovorů rozšířené parametry hovoru a Filtrace hovorů záložku Hicom.
·	Možnost změny období. 

Import dat operátorů:
·	Nastavení: nová volba Import čísla pobočky importuje číslo pobočky do databáze z dat operátora (oprava čísel poboček).
·	Nastavení:  nový parametr Místo – uloží do databáze hovorů textové údaje o destinaci (směru) hovoru. Je možné kombinovat údaje z více sloupců (např.: Směr: $3$ Služba: $4$).
·	Nastavení: XML Tag nahrazen XML parametry - $Tnazev_elementu_tabulky (konverze do tabulky s názvy sloupců podle atributů nebo textu elementu XML), $Snazev_elementu_souhrnu (konverze do tabulky se sloupci Pobocka, Nazev, Data), $Pnazev_elementu_pobocky (s $S i $T, název elementu s číslem pobočky).
·	Nastavení/Slevy: nový formát slevy podle délky hovoru (výsledná cena je určena zadaným tarifem a délkou hovoru). Formát =T{minutová sazba}:{Perioda1}:{Perioda2} (např. $602109293=T1,8:60:1).
·	Nastavení/Slevy: slevy pro hovory pro typ Conex (číslo pobočky s $ v definici slevy) – slevy hovoru se kompenzují postupně všem pobočkám označeným $P na začátku čísla pobočky v definici slevy.
·	Nastavení/Slevy: Doplněny Zóny do IMPDAT.CFG.
·	Poplatky: nový parametr Kompenzovat slevy – při zatržení zohledňuje započítané slevy za hovory tím, že je odečte od celkových slev poplatků.
·	Poplatky: nové tlačítko Detekce (detekce nezpracovávaných poplatků od operátorů).
·	Odstranění dat: při odstranění spárovaných hovorů nastaví OPE na 0.

Export/Import:
·	Export výpisů typu TXT, CSV: při použití oddělovače středník, čárka, TAB a typu uvozovek nikdy se v případě výskytu oddělovače v exportované položce použijí dvojité uvozovky.
·	Export do souboru typu CSV: nezapisuje se oddělovač položek na konci řádku.
·	Export výpisu do Databáze respektuje u textových položek v možnostech zobrazení nastavenou maximální šířku sloupce.
·	Konfigurace/Export/Struktura poboček: nové tlačítko Možnosti zobrazení (volba nastavení exportu).
·	Tisk, export PDF: úprava vložení záhlaví tabulky (přímo nad tabulku).

Import/Export organizační struktury:
·	Výběr parametrů cíle pomocí dvojice výběrových polí.
·	Možnost importu/exportu uživatelských parametrů.
·	Přidán nový cíl importu Pobočka/Operátor, Pobočka/Služby-Název, Pobočka/Služby-Cena, Pobočka/Služby-DPH (Pobočka/Služby může obsahovat více služeb v uvozovkách).
·	Maska $BHret pro cíl Skupina: Úsek, Úsek: Útvar,.. při násobné změně přiřazení do vyšší úrovně hierarchie během jednoho importu doplní název nižší úrovně přidáním názvu vyšší úrovně s oddělovačem ret (při nezadaném oddělovači je použit _).
·	Maska pro úpravu importované hodnoty $UD- (odečte DPH), $UD+ (přičte DPH), $U*koef (vynásobí koeficientem koef).
·	Maska přiřazení rozsahu čísel poboček skupině: pro importovanou položku Skupiny: Pobočky skupiny (seznam nebo rozsah Od - Do), maska $VV (skupině z Pobočky: Skupina přiřadí všechny pobočky), maska $VE (skupině z Pobočky: Skupina přiřadí již v konfiguraci existující pobočky).
·	Pro typ Fakturační údaje: doplněn odstraňovací import.
·	Při importu Distribučního seznamu spojí do pole filtrace (Pobočky .. Firmy) a e-mail hodnoty z více řádků, které se shodují v poli Soubor. 

Konfigurace:
·	Nastavení/ Pobočky,Skupiny/Definice parametrů:  možnost nadefinovat Uživatelské parametry. Možnost přidání definice importem z Profilů stiskem Import uživatelských parametrů.
·	Nastavení: možnost výběru zobrazovaných parametrů pomocí pojmenovaných skupin parametrů (tlačítko Výběr zobrazovaných parametrů, klepnutí do levého horního rohu tabulky). Výběr označen příslušnou barvou.
·	Nastavení: možnost kopírování a přesunu zvoleného řádku přes schránku (lokální nabídka) na zdroji, na cílové řádce vyvolá lokální nabídku s volbou skupin parametrů, které se mají vložit. Příkazem lokální nabídky Výběr: Sklad je možné přesunout sdružené parametry do úschovny organizované podle poboček, skupin,.. 
·	Nastavení: přednastaveno zobrazování parametrů zařazených do Výchozího výběru skupin parametrů.
·	Výstup/Nastavení:  Použít uloženou tarifikaci – při zatržení se neprovádí výpočet cen podle tarifních tabulek (použijí se uložené parametry z databáze hovorů). Výchozí nastavení uživatele, zda mají výpisy přednastaveno použití uložené tarifikace v Možnosti zobrazení/Tarifikace.
·	Výstup/Nastavení, Možnosti zobrazení/Formát Místo: možnost zvolit formát a zobrazovaný zdroj (IDO směr, IDO Typ, Tarifikace, Externí vybraná čísla). Pomocník vložení.
·	Výstup/Nastavení: nová volba zaokrouhlení 0.0001.
·	Paleta s výběrem období doplněna do Konfigurace/Ústředna/Nastavení, Konfigurace/Tarifikace/Operátoři, Konfigurace/Tarifikace/Časová pásma, Konfigurace/Tarifikace/Výpočet ceny, Konfigurace/Tarifikace/Přiřazení OPE.

Zápis:
·	Zápis HIPATH8000: přenos SFTP.

WIN-TEL WEB: 
·	Možnost úpravy vzhledu podle konfiguračního souboru DESIGN.CFG. 
·	Filtrace: nová volba filtrace – zatrhávací pole Vše (výběr všech položek v aktivním seznamu, zrychlení odeslání, obejití chyby odeslání formuláře při příliš velkém počtu vybraných položek v seznamu). Doplněn filtr OPE.
·	Tlačítka Tabulka, Souhrn, Graf zobrazována jen když mohou být použita.
·	Optimalizace konce zobrazovaných stránek výpisu Po .., Sumárně a Souhrn, aby se kryly s koncem údajů za pobočku.
·	Seznam poboček zobrazí vždy panel Hledání.
·	Možnosti zobrazení/Graf: volba názvu grafu. Pro graf standardní a sloupcový možnost zvolit barvu řady. 
·	Možnosti zobrazení/Zvýraznění: volba barevných složek v procentech, náhled barvy.
·	Možnosti zobrazení/Vypočítávaný sloupec - speciální konstanty přidány do výběru Vložení výpočtu.
·	Nový příkaz Hovorné/Skupiny/Limit s možností Editace řešení limitů. Poslední sloupec dat je editovatelný a udává skutečnou hodnotu srážky.
·	Konfigurace/Příkazy: možnost nastavit iniciální výběr hierarchie v Nastavení příkazů/Filtrace: uloží se prázdný výběr filtrace požadované úrovně hierarchie.
·	Konfigurace/Příkazy: při uložené filtraci příkazu s nastavením Druhu pobočky se omezení promítne v pobočkách zobrazovaných filtrem poboček.
·	Konfigurace/Příkazy/Odvozený výpis: při vybraném názvu příkazu se sloupce sestavy obsahující názvy hierarchie poboček zobrazují podtrženě (jako odkaz), při klepnutí se vypočte odvozený výpis s filtrací podle klepnutí. Tlačítkem Zpět se zobrazí původní výpis.
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Název aplikace: volitelný název aplikace do hlavního horního pruhu.
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Přihlašovací stránka (pro Active Directory nebo Anonymní přihlášení) – když není zaškrtnuto, vynechá se úvodní přihlašovací stránka. Pro Anonymní musí adresa (URL) končit na ?anonym.
·	Konfigurace/Nastavení: nová volba Automatický příkaz – zvolený příkaz se automaticky provede po přihlášení uživatele.
·	Soukromé hovory: možnost generovat seznam soukromých čísel podle vybraného svazku (označení čísla na telefonu). Konfigurace/Nastavení/Soukromé hovory: nová volba Svazek – Zařadit do seznamu. (Hovory s tímto svazkem jsou v označování soukromých zaškrtnuty jako soukromé a při ukončení výběru soukromých jsou, pokud nebyly odškrtnuty, uloženy do seznamu soukromých jako Vždy soukromé. 
·	Při běhu WTELWWEB.DLL a WTELIWEB.EXE se vytváří příznakový soubor WTELWEBD.$$$ obsahující jméno procesu.

Systémové změny:
·	Jednotný formát .LXD s proměnnou délkou záznamu podle Konfigurace/Konverze: Ukládat rozšířené parametry HiPath 4000 (jen pro HI3) a Databáze hovorů s uloženou tarifikací. Automatický převod formátu při změně délky záznamu a zápisu nových dat.
·	Do instalační složky přidán soubor LICENCE.CFG se specifikací instalačních voleb. 
·	Při automatickém spuštění Vyhodnocení se nezobrazují chybová hlášení (jen do MESSLOG.TXT, aby nedošlo k zablokování programu). Při překročení 2 exception při jednom spuštění se program ukončí (restart pomocí modulu Zápis).
·	WTELL.CFG chráněn kontrolním součtem, při chybě automatické obnovení z TELCFG.$$$.

Změny proti verzi 3.9
Modul Vyhodnocení
Nové příkazy:
·	Výstupní sestavy zobrazeny v záložkách s možností přepínání zobrazování vypočítaných sestav. Zobrazují se poslední vypočítané sestavy (maximální počet záložek se nastavuje v Konfigurace/Výstup/Nastavení/Maximální počet záložek s výpisy).
·	Příkazy Minulý příkaz a Obnovení výpisu zobrazí výsledek do stejné záložky.
·	Příkaz lokální nabídky Kopie výpisu vytvoří novou záložku jako kopii právě zobrazované záložky (pomocí možnosti zobrazení jde např. modifikovat vlastnosti nového výpisu).
·	Příkaz lokální nabídky Odvozený výpis zobrazí formulář, ve kterém je možné navolit filtraci a typ nového výpisu podle obsahu právě vybrané řádky a sloupce v ní. Filtraci je možné postupně doplňovat výběrem sloupce v tabulce Obsah a stiskem tlačítka Filtr. Aktuální filtrace se zobrazuje v poli Filtr. Požadovaný příkaz se zvolí ve stromové nabídce vlevo. Výpočet výpisu do nové záložky se provede stiskem Provést. Původní filtrace výpisu se obnoví stiskem Původní.
·	Do Panelu Ovládacích tlačítek doplněna tlačítka: Historie příkazů, Plán úloh. Tlačítko Opakování příkazu vždy zobrazí formulář volby filtrace pro právě zobrazovanou záložku. Panel zobrazuje stejná tlačítka nezávisle na zobrazovaném typu výpisu, pro zvolený příkaz neplatná tlačítka jsou neaktivní (šedá).
·	Panel příkazů: doplněno pole Hledání příkazů. Při zadání úvodních znaků zobrazí odpovídající příkazy v Panelu příkazů ve větvi Hledání příkazů. Vyhledá se shoda v názvech příkazu a souboru rejstříku WTELH.CFG.
·	Soubor/Poplatky: Rozúčtování nehovorových plateb (poplatků) vybraným pobočkám. Možnost poměrného rozúčtování podle hodnot sestavy Hovorné/Pobočky/Celkem. Ve výstupních sestavách se promítne do sloupce Poplatky. Uložení v IDOPOPL s volitelným OPE. Rozúčtování Podle příkazu procentně - rozúčtuje poplatky získané ze sloupce Pobočky/Celkem v zadaných procentních poměrech na zadané pobočky.

Upravené příkazy:
·	Soubor/Faktura: konfigurovatelná doba splatnosti, nová položka Doručení. Forma úhrady uložena v adresáři (pro Faktura-Adresy podle názvů nezaškrtnuto). Možnost změnit Datum vystavení faktury, které respektuje datum splatnosti a bude použité i pro další faktury. Soubor/Faktura/tlačítko Odběratelé - vybraná položka souhlasí s první vybranou položkou aktuálního výpisu.  Pro výpisy typu Souhrn - typ tisku podle zvolené filtrace.
·	Hovorné/Pobočky../Souhrn/Možnosti zobrazení: povolena volba Oddělit po Pobočkách, Skupinách (možnost použít s distribučním seznamem). Při použití třídění se nevkládají oddělovací řádky, oddíl celkem pojmenován Celkem (dříve prázdný).
·	Hovorné/Pobočky/Sumárně: Rozpis typů hovorů - poplatky ze speciálního sumáře mohou být záporné.
·	Hovorné/Pobočky/Optimalizace/Pobočky doplněny  sloupce hierarchie pobočky.
·	Úseky/Sumárně: doplněno Skupiny/Popis. UH5,UH6/Sumárně: Možnosti zobrazení: povoleno Vložit sumář poboček.
·	Sloupce výstupních sestav zobrazující Popis Poboček,Skupin,.. jsou uvozeny zkratkou příslušnosti Pobočce, Skupině,..
·	Hovorné/Grupy/Korekce cen zobrazí zadávací formulář jako záložku výstupních sestav.
·	Výběr filtru poboček: zobrazeny všechny sloupce Popis.
·	Historie příkazů se zobrazuje jako modální okno.
·	Zálohování: ukazatel průběhu, výsledek do záložky výpisů.
·	ACD/Souhrn,Čas.struktura,Oblasti: Úprava výpočtu ztracených hovorů (zahrnuje nastavenou min. dobu vyzvánění ztracených hovorů). 
·	Soubor/Zálohování: nová volba pro síťovou verzi - Zálohovat data všech síťových ústředen. Při chybě kopírování se jen vypíše chyba a pokračuje se v zálohování dalších souborů.

Možnosti zobrazení:
·	Doplněno tlačítko Výchozí pro víceuživatelskou verzi zobrazí lokální nabídku: Po instalaci, Podle administrátora.
·	Zobrazené sloupce: Kontrola jedinečnosti symbolických jmen sloupců-automatická úprava.
·	Zobrazené sloupce/Vypočítávaný sloupec: vložení názvů sloupců poklepáním do sloupce Výpočet. Výběr možný z názvů všech sloupců. Při výběru 1 sloupce s typem Text se při použití operátoru + sloupce řetězí za sebe. Možnost požít operátor +, -, * (násobení), závorky a operátor podmínky $P. Př.:  =((2*Pocet)-(3*Pronajem))+1,2  =$P(Pronajem>0;"A";Pronajem+1) =$P(Pronajem>0;$P(Pocet>4000;2*Pronajem;"B");3*(Pronajem+1)). 
·	Zobrazené sloupce/Vypočítávaný sloupec: =$DatumZ(<format>), resp. $DatumK (<format>), resp. $DatumS(<format>) - vloží datum začátku, resp. konce zvoleného období, resp. aktuální systémové datum. $FC (resp. $FD, $FP, $FT) na začátku formule udává požadovaný výstupní formát $FC: Cena, $FD: Délka, $FP: Počet, $FT: Text).
·	Zobrazené sloupce/Vypočítávaný sloupec:  $Z(vyraz;PocetDesMist) vloží hodnotu výrazu zaokrouhlenou na PocetDesMist.
·	Zobrazené sloupce/Vypočítávaný sloupec - speciální funkce přidány do výběru Vložení výpočtu. Info pro formulář Vložení výpočtu.
·	Zobrazené sloupce: název sloupce může být prázdný.
·	Tisková sestava: Vložit rozpis hovorů přejmenován na Vložit rozpis tříd hovorů. Nová volba Profil sumáře umožňuje změnit nadpisy v sumáři sestavy a v závislosti na Podmínce zařadit nadefinovaný Závěr sumáře. 
·	Tisková sestava: Zahrnout limit jako: Limit - stejně jako u Kredit, ale zobrazuje  zadanou hodnotu limitu.
·	Tisková sestava: Typy hovorů: - výběr všech Ctrl+A, doplněno tlačítko Výchozí (přenese nastavení z IDO). Max. počet zvětšen na 50.
·	Tisková sestava/Zahrnout Limit jako  – nová volba Kredit S3S, Limit S3S (Služby 3S se nezapočítávají do limitu).
·	Tisková sestava: Vyhodnocení limitu pro Hovorné/Pobočky/Celkem: nové volby Sk:Zobraz..Sk:Limit – pro výpočet se použije hodnota limitu z příslušné skupiny (limit je pro všechny pobočky skupiny stejný).
·	Graf: volba názvu grafu. Pro graf standardní a sloupcový možnost zvolit barvu řady. 
·	Tarifikace: Typ ceny hovoru: nová volba Potvrzená (cena hovorů nepotvrzených od operátora je 0). Volba Zobrazit účtované délky hovoru - při zaškrtnutí zobrazí účtované délky hovoru (zohledňuje účtovací periodu).
·	Tlačítko Možnosti zobrazení se zobrazuje i při režimu zobrazování grafu.

Naplánované výpisy:
·	Výpisy/Sestavy: nová volba Filtr: Podmínka pro export výstupní sestavy. Podmínku exportu je možné zadat ve formě logického výrazu tvořeného z položek Sumáře sestavy a hodnot prvního nebo sumárního řádku tabulky sestavy.
·	Výpisy/Sestavy: Iniciální pojmenování výpisu používá názvy struktury.
·	Výpisy/Sestavy: jméno souboru (Text mailu) může obsahovat direktivy $DatumZ(<format>)$: nahradí se datem začátku zvoleného období , $DatumK(<format>)$: nahradí se datem konce zvoleného období  (ve zvoleném formátu <format>), $DatumS(<format>)$ vloží aktuální systémové datum.
·	Výpisy/Sestavy/Export Excel doplněny parametry: Buňka (název levého horního rohu cílové buňky, nahrazuje volbu Možnosti zobrazení/Nadpis sestavy),  Makro (název spouštěného makra), Odstranit (odstraní makra z výsledného souboru). 
·	Výpisy/Sestavy/Export faktury do Excelu: spuštění makra povoleno i pro volbu Vygenerovat faktura. 
·	Výpisy/Sestavy/Distribuční seznam: nový příkaz Import (možnost naplánovat). Maska $S pro Soubor spojí filtrační pole z více řádků při shodě v Soubor. Možnost třídění sloupců.
·	Výpisy/Sestavy/Distribuční seznam podle oprávnění pro WEB ($W$: pro filtraci podle skupiny vytvoří Distribuční seznam  pro všechny skupiny použité ve WEB oprávnění Skupina).
·	Výpisy/Sestavy/Distribuční seznam: výpočet na 1 průchod i pro typ výpisu Sumárně a Souhrn.
·	Výpisy/Sestavy/Distribuční seznam: Výběr poboček do distribučního seznamu - doplněna možnost výběru podle hierarchické struktury.
·	Výpisy/Sestavy: export XML s použitím šablony: tag $ATTRIBUTES$ (uloží položky jako atributy), tag $ $ELEMENTS$ (uloží položky jako elementy). Používá nastavení Možnosti zobrazení/Export - formát, znaková sada
·	Výpisy/Sestavy export do souboru: při uzamčeném souboru čeká jen 10 s a zobrazí chybový stav ve výsledku sestavy.
·	Výpisy/Sestavy,Plán úloh: možnost importu výpisů také z VYPISYT.CFG.  
·	Plán úloh: formulář je nemodální (při klepnutí mimo se skryje, zobrazí se klepnutím na tlačítko Plán úloh nebo příkaz nabídky, probíhající výpočty pokračují).
·	Plán úloh: výpočty se spustí v pořadí daném sloupcem stav (S:<pořadí>), pořadí je dáno posloupností výběru. Když je vyplněn sloupec pořadí (ukládáno jako vlastnost výpisu), pak je pořadí startu výpočtu dané tímto pořadím (umožňuje zohlednit závislost výpisů na provedení předchozího výpisu).
·	Plán úloh: průběh provádění výpisu - S: výpis naplánován, P: probíhá (% průběhu), V: probíhá generování exportu výstupu (při exportu podle distribučního seznamu % udává poměr již exportovaných souborů k celkovém počtu), U: výpis ukončen. Tlačítkem Přerušit se zastaví všechny naplánované výpisy. 
·	Plán úloh: pro víceústřednovou verzi bez slučování možnost výběru ústředny.
·	Automatické naplánované výpisy se spouštějí z formuláře Plán úloh.

Tarifikace:
·	Tarifikace/Výpočet ceny: zobrazeno jako pole s výběrem hodnot,  doplněno Potvrzené (cena hovorů nepotvrzených od operátora je 0).
·	Tarifikace/Korekce délky: při záporné korekci se hovory s nulovou délkou nemění.

Konverze:
·	Průběh konverze dat z ústředny se zobrazuje jako výpis do záložky s výsledkem konverze. Když je záložka typu Konverze dat zobrazena, pak se případné další konverze zobrazují v této záložce (nevytváří se vždy nová záložka). V průběhu konverze je možné spouštět jiné výpisy i konfiguraci.
·	Automatická konverze po startu Vyhodnocení se provádí, jen když už není spuštěna jiná konverze.
·	Slučování záznamů ústředen: hledání nejlepší shody z hlediska času hovoru.
·	Konverze/Slučování dat: nová volba Prefix pobočky - odstraní prefix provolby z čísla pobočky. Volba substituce umožňuje zadat IP adresu brány, pro kterou se substituce má provádět. Použití čísla pobočky z alternativního záznamu kontroluje výskyt čísla v Nastavení/Pobočky.
·	Konverze/Slučování dat: úprava vyhledání času pro zařazení do TANDEM.TXT (minimální čas ze všech ústředen bez slučování, prohledává se od čísla konvertované ústředny podle pořadí konverze do ústředny se slučováním). Prefix pobočky i pro H8K. 
·	Soubor/Data z ústředny: když konverze už probíhá, zobrazí chybové hlášení a příkaz ukončí, v poli filtrace zobrazuje verze programu.

Import dat operátorů:
·	Zadávací formulář se zobrazí jako záložka. Při spuštění načtení dat se zobrazí seznam souborů naplánovaných k načtení a ve sloupci Datum se zobrazuje průběh importu. V průběhu IDO je možné spouště jiné výpisy i konfiguraci. Tlačítkem Přerušit se zastaví všechny naplánované importy. 
·	Možnost naplánovat, při nastavení Periodického spouštění se v IDO spustí  Načíst vše.
·	Nová volba Kontrolovat opakování (při zaškrtnutí se provádí kontrola opakované konverze souboru). Po kladné odpovědi na dotaz Soubor už byl konvertován. Pokračovat? se znova v případě další opakované konverze operátora neptá.
·	Do tabulky historie importu přidán sloupce OPE.
·	Test shody volaného čísla při slučování záznamů IDO se záznamy z ústředny požaduje shodu v nejméně 9 cifrách.
·	Nastavení: nová volba Autodetekce poboček a linek - při zaškrtnutí provede zařazení nových poboček a linek do konfigurace nezávisle na nastavení Konfigurace/Konverze/Autodetekce poboček a linek, při spárování dat se zařazení nových poboček a linek do konfigurace neprovede.
·	Nastavení/Slevy: Doplněny Zóny (odkaz v podmínce: $cislo zony, pro vyhodnocení názvů operátorů u roamingu), doplněny slevy podle čísla pobočky (Conex, Direct).
·	Nastavení/Slevy: Při použití slev se automaticky upraví importované slevy v poplatcích (výsledný součet zůstane zachován). Typ hovoru podle slevy se přiřadí, jen když je v definici slev přiřazen nenulový Typ hovoru. 
·	Nastavení/Slevy: pro pobočky typ Conex (číslo pobočky s $ v definici slevy) – slevy hovoru se kompenzují v měsíčních poplatcích postupně všem pobočkám označeným $P na začátku čísla pobočky v definici slevy.
·	Nastavení/Slevy: sleva podle ceny za KB ve formátu: 0=tarifni program:cena za KB.
·	Nastavení/Import: při výběru souboru s názvem začínajícím na SHR_INI načte slevy ve formátu WINPEU.
·	Poplatky: nová volba Upravit podle podrobného výpisu: upraví slevy importované z poplatků (v IDOPOPL) tak, že se shoduje Celkem z poplatků a Celkem získané součtem hovorů pobočky včetně poplatků a slev (příkaz Hovorné/Pobočky/Celkem). Ceny hovorů při importu podrobných záznamů hovorů jsou se slevou, import poplatků má nastavenou položku Celkem (se slevou). Speciální čísla poboček jsou pobočky, které jsou v importovaném souboru poplatků a nemají záznamy jednotlivých hovorů (Direct,..), pro tato čísla se slevy v poplatcích vynulují.
·	Poplatky: Sloupec pobočky přejmenován na Pobočky. Při nastavení {cislo sloupce}:{podminka} se jako číslo pobočky zobrazí v 1. sloupci na každém řádku číslo za podmínkou (konverze souboru poplatků, který nemá číslo pobočky na každém řádku).
·	Poplatky: Pro položku typu cena vždy uplatněn přepočet DPH. Transformace poboček při importu poplatků stejná jako při importu zaznamů hovorů (respektuje ?).
·	Poplatky/Jako hovor: Upravená cena=Měsíční poplatky+{položka se jménem začínajícím na $M$} (např. pro odečtení měsíční slevy na poplatky). Minimální hodnota poplatku upravena na 0. 
·	Poplatky: Poplatky a Souhrn operátorů (adresář IDOPOPL) umožňují uložit data jedné pobočky pod různými OPE (poplatky pobočky od různých operátorů je možné nezávisle vyhodnotit podle OPE).
·	Nadstavba Operátor: možnost přiřadit při IDO podle tabulky přiřazení (PriradTarif.csv) tarif pobočky podle původního tarifu v IDO.

Export/Import:
·	Výpisy/Sestavy: Export faktury do Excelu: Možnost zvýraznění řádku podle Možnosti zobrazení/Profil sumáře: když Název řádku/Nový obsahuje na začátku $Znazev profilu zvyrazneni$, např. $ZTučně$, zvýrazní se příslušný řádek v exportu. Pro  $Pnazev profilu zvyrazneni$ se zvýrazní pouze poslední exportovaná řádka, která má odpovídající zvýraznění. 
·	Export ve formátu SLK: desetinná čísla vždy s oddělovačem ‘.’.
·	Výpisy/Sestavy: Export výpisů: zrušeno omezení na max. délku názvu souboru (26 znaků), neplatné znaky názvu výstupního souboru se nahrazují znakem ‘_’. Exportují se i prázdné řádky sumáře.
·	Soubor/Faktura/Export Excel: při nezaškrtnutém Oddělovací řádky v Sestavě exportu se do souboru neexportují oddělovací řádky.
·	Export výpisu do Databáze respektuje u textových položek v možnostech zobrazení nastavenou maximální šířku sloupce.
·	Export do souboru typu CSV: nezapisuje se oddělovač položek na konci řádku.

Import/Export organizační struktury:
·	Přidáno tlačítko Vložit. V Náhledu přidáno tlačítko Export (do .csv).
·	Filtr - možnost použití $DatumI(<format>)$: nahradí se datem importu,  $DatumZ (<format>)$: nahradí se datem začátku zvoleného období , $DatumK (<format>)$: nahradí se datem konce zvoleného období  (ve zvoleném formátu <format>).
·	Možnost importu do adresáře faktur. Nastavení ze Soubor/Faktura/Odběratelé- tlačítko Import, možnost naplánovat jako výpis.
·	Maska $F: filtr položky - položku načte, když odpovídá specifikaci podle hvězdičkové konvence (pro LDAP ovlivní načtení určité položky u položek s více hodnotami, např. memberof).
·	Maska $R{nazev souboru}- při neprázdné hodnotě importované položky (po uplatnění všech masek) se do souboru zadaného názvu zapíše řádek s celým záznamem obsahujícím tuto položku.
·	Maska $VN- při odstraňovacím importu odstraní z konfigurace všechny hodnoty zvolené cílové položky, které nemají podřízenou úroveň hierarchie.
·	Maska $Zpodmínka: při splnění podmínky (jako u $F) se záznam neimportuje a smaže se i v IOSOdstr - bude odstraněn v následném odstraňovacím importu (pro Pobočky:Číslo, Pobočky:Skupina,...).
·	Maska $S při importu WEB: možnost spojit oprávnění (i různých úrovní) do již existujícího oprávnění.
·	Maska pro úpravu importované hodnoty $UD- (odečte DPH), $UD+ (přičte DPH), $U*koef (vynásobí koeficientem koef).
·	Přiřazení rozsahu čísel poboček skupině: pro importovanou položku Skupiny: Pobočky skupiny (seznam nebo rozsah Od - Do), maska $VV (skupině z Pobočky: Skupina přiřadí všechny pobočky), maska $VE (skupině z Pobočky: Skupina přiřadí již konfiguraci existující pobočky).
·	Maska $B pro cíl Skupina: Úsek, Úsek: Útvar,.. blokuje násobnou změnu přiřazení během jednoho importu a zapíše protokol do DATA\IOSDupl.csv.

Konfigurace:
·	Do aktuální konfigurace se nepřenáší při instalaci  nastavení Národních profilů tarifikace z TELCFG.$$$. 
·	Konfigurace/Nastavení: při ukládání popisných polí se nahrazují netisknutelné znaky mezerami.
·	Konfigurace/Nastavení/Skupiny: Přidán limit na Skupinu. Vyhodnocení podle Limitu poboček a skupin pro příkazy Hovorné/Pobočky,Skupiny,Úseky,../Celkem,Svazky a Hovorné/Pobočky,Skupiny,Úseky,../Po pobočkách.
·	Konfigurace/Správa konfigurace: možnost spuštění z Plánu úloh. Přenos nastavení konverze pro síťovou verzi při zapnutém slučování.
·	Konfigurace/Tarifikace/Vybraná čísla: po změně načte Externí vybraná čísla.  
·	Konfigurace/Výstup/Možnosti: Zvětšení zobrazení není povoleno při stisknutém tlačítku Podle administrátora, minimální hodnota: 5.
·	Konfigurace/Výstup/Sestava a Možnosti/Export doplněn parametr Sestavy exportu Oddělovací řádky.

Sledování:
·	Sledování/Konfigurace při povoleném slučování hovorů ústředen: nový parametr: Perioda konverze.

Supervisor:
·	Supervisor: nová volba Restart: při splnění podmínek alarmu vyvolá restart modulu Zápis běžícího jako služba (zapíše příznakový soubor pro restart služby - ZapisRestart.$$$ a ukončí proces WTELZ podle ProcessID zapsaného ve WTELZRUN.$$$).

Zápis:
·	Zápis, Supervisor, Sledování: Možnost sledování stavu a nastavení konfigurace při spuštění jako služba z normálního spuštění modulu (přenos dat přes soubor ZapisStav.$$$).
·	Při spuštění jako služba  vyvolá při zablokování otvírání komunikace restart služby.
·	Typ zápisu s logováním  pro Supervisor a ZAPIS(L).LOG určen podle aktuálního nastavení Zápisu (pro ústředny s možností logování přes TCP a ne přes COM).
·	Tlačítko Výchozí na záložce Stav obnoví přenos dat dosud uložených v ústředně.
·	Záznam o spuštění a zastavení při spuštění jako služba ukládán do MESSLOG.TXT. 
·	Rozšíření velikosti pole Stav. Úprava zobrazení stavu pro přenos z TCP bufferu. Červené zvýraznění chybového stavu až při překročení zadaného parametru Počet opakování po chybě.
·	Úprava přenosu dat z TCP bufferu (obnova spojení při každém přenosu).

WIN-TEL WEB: 
·	Možnosti zobrazení: doplněno tlačítko Vše výchozí - nastaví výchozí hodnoty najednou pro všechny záložky.
·	Konfigurace/Možnosti/Min. délka hesla: při nenulové délce testuje po přihlášení a po změně hesla minimální délku hesla.
·	Označování soukromých hovorů. Volba Jen Účtováno>0 (výběr podle seznamu a stejných čísel: hovory s 0 cenou se automaticky neoznačují). Volba Vybrat stejná čísla aktivní i bez označování podle seznamu čísel. Zaškrtávací pole zobrazuje stav i když není povolena změna.
·	Možnost generovat seznam soukromých čísel podle vybraného svazku (označení čísla na telefonu). Konfigurace/Nastavení/WEB/Soukromé hovory: nová volba Svazek – Zařadit do seznamu. (Hovory s tímto svazkem jsou ve WWW označování soukromých zaškrtnuty jako soukromé a při ukončení výběru soukromých jsou, pokud nebyly odškrtnuty, uloženy do seznamu soukromých jako Vždy soukromé. V databázi se svazek změní na Svazek – vždy soukromé.)
·	Nezobrazují se detaily chybových hlášení aplikace uživateli, podrobný zápis do MESSLOG.TXT.
·	Nový příkaz Hovorné/Skupiny/Limit – řešení překročení limitů (Srazit, Nesrazit, Pozastavit). Data v souborech DATA\ ResLim\ LIMSrrmm.CSV. Uložení dat do CSV z Výpisy/Sestavy – typ souboru Limity: uloží zobrazované sloupce a převede Pozastavené řádky z minulého měsíce. 
·	Vícejazyčná verze – uživatelské názvy sloupců ve více jazycích (odděleny středníkem), rozšíření max. délky uživ. názvu na 40 znaků.
·	Odvozené sestavy – Nastavení příkazů/Odvozený výpis: při vybraném názvu odvozeného výpisu se sloupce sestavy obsahující názvy hierarchie poboček zobrazují podtrženě (jako odkaz), při klepnutí se vypočte odvozený výpisu s filtrací podle klepnutí. Tlačítkem Zpět se zobrazí původní výpis.
·	Nová volba filtrace – zaškrtávací pole Vše (výběr všech položek v aktivním seznamu, zrychlení odeslání, obejití chyby odeslání formuláře při příliš velkém počtu vybraných položek v seznamu v IIS6).
·	Při běhu WTELWWEB.DLL a WTELIWEB.EXE se vytváří příznakový soubor WTELWEBD.$$$ obsahující jméno procesu.
·	Možnost nastavit iniciální výběr hierarchie v Nastavení příkazů/Filtrace: uloží se prázdný výběr filtrace požadované úrovně hierarchie.
·	Označování soukromých hovorů -  při filtru na více skupin je zaškrtávací pole Vybrat stejná čísla a Jen cena > 0 neaktivní.
·	Odstranění obsahu složky Cache po spuštění a ukončení modulu.

Systémové změny:
·	Najednou je možné spustit výpočet několika sestav. Výpočet je spuštěn v okamžiku poklesu vytížení procesoru pod mez nastavenou v Konfigurace/Výstup/Nastavení/Maximální využití procesoru. (U víceprocesorových systémů využívá všechny procesory.)
·	V záhlaví se zobrazuje Období a filtrace příslušná právě zobrazované záložce. Příkazy konfigurace zobrazují období podle právě zobrazované záložky (možno změnit tlačítkem Období, které je ve všech formulářích nastavení konfigurace se závislostí na období). Při změně období v konfiguraci se stav záložek nemění, změny konfigurace jsou zohledněny až v nových výpočtech sestav. 
·	Průběh výpočtu se zobrazuje pro každou záložku zvlášť a sumárně v hlavním pruhu programu (včetně vytížení procesoru) a Hlavním panelu Windows.
·	Při ukončení výpočtu v nové záložce se zobrazí její obsah, když uživatel neprovedl od začátku výpočtu nějakou akci na jiné záložce.
·	Záložky s probíhajícím výpočtem nebo s naplánovaným opakováním výpočtu se nevyřazují ze záložek při překročení max. počtu zobrazovaných záložek.
·	Při spuštění modulu Vyhodnocení s parametrem D se nespouští automatická konverze a automatické naplánované úlohy.
·	Automatická změna max. velikosti paměti pojmenování.
·	Max. velikost souborů zálohy konverze .BAK zvětšena na 100 MB (dosud 50).
·	Nouzový zápis chybových hlášení do souboru DATA\ERROR.LOG při selhání zápisu do MESSLOG.TXT.
·	Úprava čtení lokální konfigurace WTELL.CFG - při uzamčení souboru čeká na jeho uvolnění (dosud ukončení programu).
·	Vícejazyčná verze: popisy pro všechny jazyky uloženy ve WTELV.CFG, zrušena instalace WTELPOP.BIN, popisy pro všechny jazyky stále v paměti v KonfigPOP.
·	Do instalace přidán soubor LICENCE.CFG se specifikací instalačních voleb. 
·	LAN verze: Konfigurace/Ústředna/Nastavení: volba Instalace na server LAN přístupná jen při instalaci, viditelná vždy.
·	Dialog Výběr souboru: při výchozím prázdném jménu souboru se začne vyhledávat ve složce DATA.



