Program pro vyhodnocování telefonních hovorů verze 4.5
	
Změny proti verzi 4.4
Modul Vyhodnocení
Nové příkazy:
·	Řídící centrum: panel pro spouštění a správu příkazů. Umožňuje spouštění příkazů hlavní nabídky, nastavení filtrace výpisů a možností zobrazení výpisů. Jednotlivé příkazy je možné ukládat do vlastních seznamů pod zvolenými názvy (včetně nastavení filtrace a možností zobrazení). Možnost přehledného zobrazení historie příkazů a vyhledání příkazů. Panel Řídící centrum se zobrazí stiskem F2, klepnutím na ovládací tlačítko Řídící centrum, lokální nabídkou Řídící centrum nebo výběrem prázdné záložky výpisu.
·	Ovládací tlačítka: Řídící centrum – zobrazí panel Řídící centrum. Kopie do schránky změněno na Export s vyvoláním lokální nabídky Exportu (Schránka, Soubor, Excel, Calc, Faktura, Služby).
·	Lokální nabídka výpisu: přidána položka Řídící centrum a Export (Schránka, Soubor, Excel, Calc, Faktura, Služby). Přidána položka Zobrazení/Hlavní nabídka. Příkaz nabídky Zvýraznění a Filtrace přednastaví podmínku podle místa klepnutí do výstupní tabulky výpisu. 
·	Seznam/Zařízení – servis (nadstavba Evidence): vyhodnocení servisu zařízení.
·	ACD/Obsloužení hovorů (rozšíření ACD): vyznačení zpětných hovorů na ztracené hovory v intervalu Výpis/Nastavení ACD/Max. doba obsloužení hovoru.

Upravené příkazy:
·	Hovorné/Pobočky/Souhrn: při použití filtrace tabulky se nevytváří řádek Celkem.
·	Hovorné//Po něčem: možnost třídění výsledné tabulky výpisu pomocí tlačítka Třídění. Vyznačení třídění podle dodatečně zvolených sloupců.
·	Hovorné/AK/Celkem: název kódu respektuje nastaveni Konfigurace/Nastavení/AK/Maska názvu z kódu.
·	Provoz/Vývoj/Po měsících: doplněny sloupce Pronájem, Celk. bez DPH, DPH, Celkem s DPH, K platbě. Celkem přejmenováno na Počet.
·	Seznam/Skupiny: doplněn sloupec Limit.
·	Soubor/Údržba/Zálohování: pro volbu konfigurace přidáno zálohování složek Protokol, TARTAB, Servis a pro Archiv  ArchNast.
·	Konfigurace/Nastavení/Změny: nové příkazy lokální nabídky Obnovení změn/Vše: obnovení všech zobrazených změněných položek. Obnovení změn/Řádek: obnovení změněných položek vybrané řádky.

Možnosti zobrazení:
·	Vypočítávaný sloupec: příkaz lokální nabídky Vložení výpočtu nebo poklepání navolí ve výběrovém seznamu příslušnou hodnotu a po vložení ji nahradí nově zvolenou.
·	Zvýraznění: Nové profily zvýraznění při instalaci (barvy pozadí).
·	Zvýraznění/Filtrace: doplněn řádek Celkem při použití filtrace výstupní tabulky. Filtrace podle tabulky označena Ft: označení podle názvu sloupců.
·	Třídění: pro celkové výpisy možnost vložit sumární řádek po změně tříděné položky (zaškrtnutím Vložit sumu). Při zaškrtnutí Zobrazit jen řádky sumy se zobrazují jen sumární řádky. Vypočítávané sloupce na sumačním řádku jsou při typu sloupce číslo prázdné.

Naplánované výpisy:
·	Výpisy/Sestavy/Distribuční seznam: maska $F${UrovenOS} pro Filtr převede vybraný filtr vyšší úrovně na zvolenou úroveň OS. Pro Soubor a Email $F${NazevUzivParam} použije příslušnou hodnotu uživatelského parametru Pobočky resp. Skupiny.
·	Ukládání výpisů – neukládány prázdné řádky.

Tarifikace:
·	

Konverze:
·	Prefix telefonů: při upgradu programu se do aktuální konfigurace doplní nové prefixy z instalace.
·	Slučování hovorů: při konverzi a zaškrtnutém Nastavení slučování dat síťových ústředen a Inic.pob.: shoda čísla pobočky a iniciální pobočky se vyhodnotí při shodě alespoň 5 cifer od konce. 
·	Slučování hovorů: při konverzi přepojovaných hovorů se preferuje sloučení hovorů neoznačených jako iniciální přepojený hovor.

Import dat operátorů:
·	Síťová verze bez slučování dat: Načíst vše a Odstranit vše zpracuje data podle vybrané Ústředny. Při prázdném výběru ústředny zpracuje data nezávisle na ústředně.
·	Nastavení: import příchozích hovorů.

Export/Import/Tisk:
·	Export Excel, Calc (OLE): záhlaví tabulky tučně.

Import/Export organizační struktury:
·	Doplněn Import/Export Zařízení.
·	Filtrace: nové tlačítko Vložit filtr. Filtrace pro import CSV a XML může použít symbolické názvy sloupců.
·	Chybové hlášení při nenalezení zdrojové položky. Barevné zvýraznění chybového stavu. Při nenalezení zdrojové položky se nemění nastavení zdroje na prázdné.
·	Rozšíření max. počtu importovaných uživatelských parametrů Skupiny a Zařízení (z 20 na 40).
·	Export, Import struktury: přidán sloupec Druh.
·	Nový zdroj importu XLS soubor: importuje data z buněk Excel souborů v zadané složce.
·	Nový zdroj importu SOAP (pro rozšíření Databáze).
·	Maska $A pro přiřazení hier. struktury poboček – při prázdném importu ponechá původní přiřazení.
·	Maska $A pro import WWW oprávnění: oprávnění přidá při shodě Parametru $P s již existujícím oprávněním, nemění oprávnění pro prázdná data v parametru $P, $AN: oprávnění přidá při shodě Parametru $P s již existujícím WEB uživatelem.
·	Maska $cret*: do cíle hodnota za ret , $c*ret: do cíle hodnota před ret.
·	Maska $Nr1*r2* nahradí počáteční řetězec r1 řetězcem r2.
·	Maska $T/Transformační maska 1.parametru (5.parametr): když neobsahuje $, je výsledkem přímo hodnota masky.
·	Maska $UN*: načte číslo kdekoliv v položce, středníky ponechá, čárky nahradí středníkem.
·	Maska $VPcislo pro odstraňovací dotaz: odstranění provede jen při počtu importovaných položek převyšujících zadané číslo, jinak chybové hlášení.
·	Import Pobočky: Druh umožňuje přiřazení podle Zkratky a Názvu Druhu.
·	Prázdný import Pobočky: Skupina odstraní přiřazení Pobočky do Skupiny. Prázdný import WEB: Skupina odstraní přiřazení Uživatele do Skupiny.

Konfigurace:
·	Nastavení/Pobočky, Skupiny/Alternativní skupiny: možnost volby období i mimo aktuální konfigurační měsíc.
·	Nastavení/Úseky .. Firmy : výběr Skupin .. Útvarů zobrazuje i sloupec Popis.
·	Nastavení/Zařízení: lokální příkaz Servis – zobrazí formulář správy servisu. 
·	Nastavení/Definice parametrů: přidána kontrola max. délky názvu. Rozšíření názvu parametru na 40 znaků.
·	Nastavení/WWW: nová položka Oprávnění Editace (zrušena volba Editace v Oprávnění).
·	Nastavení: velikost formuláře a šířka sloupců se nepřenáší z uživatele Administrátor ani při aktivním Definice parametrů/Sdílet společnou konfiguraci. 
·	Nastavení/Protokol: nezávislé řady protokolu pro jednotlivé šablony.
·	Uživatelé: možnost provádět příkaz Soubor/Poplatky pro terminálovou verzi a oprávnění Konfigurace.
·	Demo WEB: nadefinuje základní příkazy pro uživatele Administrator. Při zaškrtnutí Spouštět modul WEB jako službu předvolí nastavení modulu WTELW jako službu. Při zaškrtnutí Povolit telefonní seznam na WEBu se aktivuje funkce Telefonní seznam bez přihlášení (Telefonní seznam není časově omezen).
·	Výstup/Možnosti: Skrývat hlavní nabídku - možnost skrývání hlavní nabídky.
·	Porovnání v podmínce umožňuje porovnání hodnot sloupců mezi sebou. Formát podmínky: Sloupec {=, !=,<>,>,>=,<,<=} {Hodnota,~Seznam hodnot~, $Konstanta, Sloupec}. Druhý argument tedy může být Hodnota (číslo, text), Seznam hodnot (oddělený ~), Konstanta ($ na začátku) nebo Název sloupce.
·	Vložení podmínky: klepnutím do Podmínky se vybere porovnání a vyplní se výběr nastavení. Jejich změnou se upraví jen vybrané porovnání.

Zápis:
·	

Sledování:
·	

Supervisor
·	

WIN-TEL WEB: 
·	Výběr filtru Podřízení: výběr skupin obsahuje skupinu podřízených a skupinu uživatele.
·	Výběr filtru/Výběr: pro výběr filtrace poboček při zadání nenumerické hodnoty hledá ve všech sloupcích filtrace.
·	Výstupní sestava: funkce hlavičky po klepnutí: Výběr, Třídění vzestupné, Třídění sestupné, Bez výběru. Při zobrazeném panelu Vyhledání nebo Filtrace naplnění výběrového seznamu Sloupec podle vybraného sloupce. Při vybraném sloupci a stisku tlačítka Graf se zobrazí graf hodnot vybraného sloupce.
·	Výstupní sestava: tlačítko Filtr (filtrace zobrazovaných řádek). Po klepnutí do pole období se zobrazí seznam Výběr typu období.
·	Výstupní sestava/Nastavení/Třídění (celkové výpisy): volba Zobrazit jen řádky sumy.
·	Konfigurace/Možnosti/Konfigurace příkazů: při nezaškrtnuté volbě se z konfiguračního souboru uživatele načítají jen možnosti nastavení příkazu.Konfigurace/Nastavení: Automatický příkaz nikdy nezobrazuje výběr filtru.
·	Přihlášení: anonymní přihlášení se neukládá do Login.txt.
·	Přihlášení: možnost zobrazení zprávy uživatelům na stránce Přihlášení. Nastavení  v WWW/Konfigurace/Možnosti: tlačítko Zpráva.
·	Demo WEB: instalace jen WTELIWEB jako služba, funkčnost na 30 dní od zprovoznění příkazem Konfigurace/Demo WEB (WEB Telefonní seznam není časově omezen). Bez volby oprávnění  (vždy WEB admin), sdílené složky, označování soukromých hovorů,... 
·	Telefonní seznam: možnost použití úvodní stránky. Panel období skryt. Filtr sestavy Vše. Vždy aktuální období. Pobočky se zaškrtnutou volbou Konfigurace/Nastavení/Pobočky/Nezařazovat do exportovaného seznamu se nezobrazují. Přímé spuštění Tel. seznamu parametrem adresního řádku ?seznam.  Nastavení v Pro oprávnění Anonymní/Možnosti: zobrazí se Nastavení úvodní stránky Telefonního seznamu. Zrušeno přihlášení s prázdným Uživatelem (anonymní).
·	Editace parametrů OS poboček: Seznam/Pobočky, Skupiny, Zařízení, Uživatelé s povolenou editací: úpravy přímo v tabulce po stisku tlačítka Upravit. Třídění klepnutím do hlavičky. Ukládání log změn.  Seznam výpisů nezobrazuje výpisy typu editace HS, když na ně nemá WEB uživatel oprávnění.
·	Editace OS/Protokol: možnost vytvářet předávací protokol.

Systémové změny:
·	Nastavení všech formulářů pro Codepage 1250 (aby nebylo nutné instalovat české písmo pro Windows Eng).
·	Nastavení výchozí složky programu po spuštění. Odstraňuje chybu po druhém spuštění  programu z lokální nabídky hlavního (dolního) panelu Windows.
·	Úprava výpisu chybové adresy do Messlog.txt (pro WWW se adresa vypisuje i pro běh pod IIS).
·	Úprava zápisu MessLog.txt: při nepřístupném souboru zápis do MessLogE.txt.

Změny proti verzi 4.3
Modul Vyhodnocení
Nové příkazy:
·	Seznam/Zařízení, Zařízení-vývoj, Skupiny-vývoj: nové příkazy pro nadstavbu Evidence zařízení.
·	Nastavení/Změny: nový příkaz pro vyhodnocení změn konfigurace v čase (zobrazí seznam změn). Možnost obnovení konfiguraci ze zvolené zálohy.
·	Seznam/Skupiny: rozpis podle druhů poboček.

Upravené příkazy:
·	Hovorné/Pobočky/Celkem: rozšíření max. šířky pole Tarifní program, stejné názvy programu se vypisují jen jednou. 
·	Hovorné/../Celkem: výpočet zaokrouhlení celkové ceny bez DPH pro nastavení zaokrouhlení výpisu na 1,3,4,* místa používá toto zaokrouhlení (pro ostatní na 2 místa).
·	Hovorné/Grupy/Korekce cen: tlačítko Výchozí inicializuje jen grupu, ve které je vybraný řádek.
·	Hovorné//Po něčem: úprava exportu výpisů při nezaškrtnutém Konfigurace/Export/Celkem.
·	Provoz/Statistika/Uživatelé: neukládají se neplatná přihlášení.
·	Provoz/Statistika/Stav: doplněn panel Změny Konfigurace/Nastavení (při Konfigurace/Výstup/Možnosti/Interval ukládání stavu<>0). Příkazem lokální nabídky Sestava je možné zvolit zobrazované panely.
·	Seznam/Pobočky: respektuje stav alt. skupin k poslednímu dni vyhodnocovacího období.
·	Seznam/ Zařízení, Zařízení-vývoj, Skupiny-vývoj: přidán sloupec Druh. Při třídění se vkládají oddělovací řádky po změně prvního sloupce, po kterém se třídí.
·	Seznam/Skupiny-vývoj: pro Druh zařízení různý od Norm se do sloupce Pobočka dá místo Zařízení Druh zařízení.
·	Seznam/Zařízení:  úprava názvu Filtrace na Zarizeni.
·	Soubor/Správa  dat/Obnovení: možnost nastavit hodnoty položek databáze hovorů pomocí Filtru, např. Filtr $Aut.kód$=11&$Svazek$=12 nastaví ve všech importovaných záznamech AK na 11 a Svazek na 12.
·	Soubor/Údržba/Zálohování: úprava cesty zálohovaného souboru při zaškrtnutém Komprese do  ZIP a nezaškrtnutém Měnit cíl zálohy (cesta obsahuje DATAx\kvůli správnému obnovení ).
·	Soubor/Faktura: Datum zdan. plnění  ofsetem od Data vystavení. Ofset může být záporný.
·	Druh pobočky ve všech výpisech používá Název místo zkratky.
·	Podrobný výpis hovorů: při povoleném přiřazování AK pobočkám a Inic.pob=0 se do Inic.pob přiřadí původní číslo pobočky.
·	Lokální nabídka sestav: doplněny ikony, přidán příkaz Výpis/Plán úloh (přidá zobrazovaný výpis do Plánu úloh). Lokální nabídka: úprava rozmístění příkazů - Konfigurace/Panel příkazů do Zobrazení/ Panel příkazů. Výpis/Odvozený výpis do základní úrovně, Konfigurace/Vybraná čísla do Výpis/Vybraná čísla.
·	Úprava přiřazování externích VC pro operátora používajícího prefix 0 pro dálkové hovory: při nenalezení VC bez místního prefixu zkusí vyhledat číslo s místním prefixem na začátku.
·	Filtrace hovorů/Různé: nový filtr Interval a Den v týdnu (normálně kopíruje volbu v Období, použití hlavně v Možnosti zobrazení/Sestava/Vložit rozpis podle filtru). Při výběru filtrace podle Dnů v týdnu se sváteční dny zařadí jako Neděle.
·	Filtrace hovorů/Různé: filtr Interval a Den v týdnu se inicializuje po stisku Výchozí.
·	Filtrace/Výběr podle schránky: nerozlišuje malá a velká písmena.
·	Nadpisy tištěných výpisů respektují uživatelské názvy organizační struktury.

Možnosti zobrazení:
·	Vypočítávané sloupce: formátování pomocí $F funguje i uvnitř výrazu. Typ vypočítávaného sloupce respektuje formátovač $F.
·	Vypočítávané sloupce: úprava vyhodnocení $x při použití operátorů +,/*; výpočet jako double; úprava výsledných formátů.
·	Vypočítávané sloupce: úprava zaokrouhlení vypočítávaného sloupce při použití formátovaní $FC: zaokrouhlí stejně jako pro formát ceny hovoru (podle nastaveného zaokrouhlení ceny hovoru).
·	Vypočítávané sloupce: při spojení dvou textových sloupců operátorem + se nevkládá mezera. Úprava vyhodnocení operátorů +,-,* uvnitř uvozovek “”.
·	Chybové hlášení při překročení max. počtu zobrazovaných položek. Max. počet zobrazovaných položek zvětšen na 60.
·	Sestava/Popisná pole: při prvním stisknutí (prázdném výběru) se předvolí aktuálně zobrazované popisné sloupce výpisu. Pro výpisy s hierarchií vyšší než Skupina se nenabízí výběr z uživatelských parametrů.
·	Sestava/Rozpis podle filtru: nová položka nastavení Limit: ${TypLimitu}{NazevUzivParam}={Hodnota1}:{Limit1},{Hodnota2}:{Limit2},...   TypLimitu - C{cena}|D{delka}|B{KByte}|P{pocet}.
·	Sestava pro Výpis Seznam Pobočky, Skupiny, Zařízení-vývoj: nová volba Vyřadit prázdné řádky. 
·	Export/Délka hovoru  a Výstup/Sestava exportu/Délka hovoru: nový formát h:m:s - povinně hodiny.
·	Nové profily zvýraznění při instalaci (barvy pozadí).

Naplánované výpisy:
·	Výpisy/Sestavy/Odeslat na adresu:$Kadresa$ přidá adresu jako skrytou kopii. $Oadresa$ - adresa odesílatele. Adresa se spojí s email adresou z Distribučního seznamu.
·	Automatické výpisy: při detekci zamrznutí výpisů automatické ukončení WTEL.EXE umožní restart výpisů.
·	Plán/Historie úloh: okno s filtrem zobrazuje víceřádkový filtr.
·	Zpráva o chybě při vytváření naplánované úlohy Windows při ukončování Vyhodnocení se zobrazuje jen pro uživatele Administrator nebo při automatickém spuštění.
·	Nový typ export SOAP (pro rozšíření Databáze).

Tarifikace:
·	

Konverze:
·	Konfigurace/Konverze/Substituce volaného čísla: pro typ Začátek a Původní obsahující ? je zpracování jako u substituce poboček.
·	Slučování dat: pro podmínku slučování délky hovoru=1000000 se upřednostní spárování hovorů s délkou >10 a zvýší se rezerva pro zařazovaní do TANDEM.$$$ na 60 min.  Při sloučení pobočky nebo účtu nebo AK se údaje přenesou i do souvisejícího přepojeného  hovoru. 
·	Slučování dat: při sloučení pobočky nebo účtu nebo AK se přenos do souvisejícího přepojeného hovoru provede jen při shodě volaného čísla.
·	Odříznutí mezinárodního prefixu bez 00 u čísla pobočky jen pro počet cifer>9.

Import dat operátorů:
·	Transformace čísel: Původní může obsahovat * na začátku i konci, hledaný řetězec může obsahovat *.
·	Podmínky filtrace umožňují uživatelské parametry pobočky.
·	Při spuštění z Plánu úloh spustí Načíst vše i bez zvoleného naplánování.
·	Zaokrouhlení cen po slevách: pro zaokrouhlení v Konfigurace/Výstup/Možnosti/Cena hovoru na 3,4,* místa používá toto zaokrouhlení, jinak zaokrouhluje na 2 místa.
·	Data mohou být ve zdrojovém souboru desetinné číslo.
·	Pro podmínku Vnitrostátní hovory s prefixem se nedoplňuje 00, když volba začíná 0.
·	Nastavení: nový import Cena/Sazba se použije jako cena pro podmínku 0= (podle tarifu), pro Typ hovoru a Slevy. Při nevyplněné Sazbě se použije Cena.
·	Nastavení: podmínka podle původního tarifu 0=Tarifní program: Původní tarif:Perioda1:Perioda2:MaxChyba:Prefix. Prefix určuje úvodní cifry volaného čísla po provedení Transformace čísel. Prefix je nepovinný parametr. 
·	Nastavení: při ukládání konfigurace z tabulek se před uložením odstraní prázdné řádky (dosud se ukládaly jen řádky do prázdného řádku).
·	Poplatky: při splnění podmínky pro položku typu Text více záznamy se do výsledku zařadí všechny položky splňující podmínku oddělené čárkou.
·	Pro terminálovou verzi a uživatele bez oprávnění Správa přidáno oprávnění IDO.

Export/Import/Tisk:
·	Export Excel: pro zaškrtnuté Konfigurace/Konverze/Respektovat úvodní 0 poboček a linek je sloupec pobočky a linky formátován jako Text.
·	Nastavení/Zdroj: nová lokální nabídka Přidat do Parametrů: Pobočky, Skupiny, Zařízení - přidá uživatelský parametr s názvem položky zdroje.
·	Šířka vypočítávaného sloupce typu Text má při exportu délku podle Možnosti zobrazení.
·	Export DBF: export vypočítávaných sloupců, úpravy oddělovačů záznamů podle normy. Datum se exportuje jako typ D.
·	Export výpisu do databáze: možnost spojit více sloupců do jedné výstupní položky databáze.
·	Export výpisu do XML: do Header přidáno: Period_od_datum, Period_od_cas, Period_do_datum, Period_do_cas.

Import/Export organizační struktury:
·	Nastavení/Zdroj: nová lokální nabídka Přidat do Parametrů: Pobočky, Skupiny, Zařízení - přidá uživatelský parametr s názvem položky zdroje.
·	Filtrace pro import CSV a XML může použít symbolické názvy sloupců.
·	Nová maska pro import WWW oprávnění: $A (oprávnění přidá při shodě Parametru $P s již existujícím oprávněním, nemění oprávnění pro prázdná data v parametru $P), $AN (oprávnění přidá při shodě Parametru $P s již existujícím WEB uživatelem).
·	Nová maska $D pro WEB oprávnění : úroveň hierarchie podle shody importované položky s názvem nejvyšší existující úrovně hierarchie.
·	Maska $T/Transformační maska 1.parametru (5.parametr): když neobsahuje $, je výsledkem přímo hodnota masky.
·	Maska $VXvzor odstranění Skupin.. UH6 podle hvězdičkové konvence ve vzoru.
·	Rozšíření max. počtu importovaných uživatelských parametrů Skupiny a Zařízení (z 20 na 40).
·	Export, Import struktury: přidán sloupec Druh.
·	Nový zdroj importu SOAP (pro rozšíření Databáze).

Konfigurace:
·	Nastavení: nové tlačítko Filtr: řádky nastavení splňující filtr se zobrazí v tabulce jako první.
·	Nastavení/Pobočky, Zařízení: možnost výběru mezi různými šablonami z složky DATA\Protokol\Sablona.
·	Nastavení/Pobočky, Skupiny,.., Zařízení: výběr Skupiny, Alt.skupiny, Alt.úseku i pomocí lokální nabídky Výběr: Skupiny, Úseku. Výběr Skupiny,Úseku,.., Alt.skupiny - výběrový seznam obsahuje i Popis, má zvětšenou šířku a více položek.
·	Nastavení/Pobočky, Skupiny, Zařízení/Definice parametrů: nový Typ Uživatel (zaznamená uživatele provádějícího změnu), Změněno (zaznamená datum poslední změny).
·	Nastavení/Pobočky, Skupiny, Zařízení: příkaz lokální nabídky Protokol vytváří export pomocí výpisů Seznam/Pobočky, Zařízení. Zároveň se vytváří soubor DATA\Protokol\Protokol.csv obsahující hlavičku a data posledního exportu do Excel (pro získání názvu buňky v Excel). Nahrazení nepovolených znaků v názvech buňky _.
·	Nastavení/Zařízení (pro nadstavbu Evidence zařízení): evidence zařízení přidružených skupině. Konfigurace/Nastavení/Skupiny: nový sloupec Zařízení.
·	Nastavení/Definice parametrů:  Tlačítko Sdílet společnou konfiguraci - přenos definic názvů sloupců od administrátora (i pro vícejazyčnou verzi). Při stisknutém Sdílet společnou konfiguraci je nastavení neaktivní.
·	Nastavení/Definice parametrů: úprava existujících dat při odebrání sloupce, dotaz před odebráním.
·	Nastavení/WWW/Nastavení WWW: Zdroj E-mail- přidána volba WWW/E-mail (pro zaslání hesla).
·	Nastavení/WWW: Sdílený adresář a Změna hesla uživatelem přesunuty do Nastavení WWW. Při zaškrtnutém Změna hesla uživatelem se nezobrazuje sloupec Heslo. Změna hesla uživatelem povolená jen pro oprávnění Správa.
·	Nastavení/WWW/Náhled: Oprávnění se zobrazuje symbolicky (jako v nastavení).
·	Nastavení: možnost přejmenovat libovolné i defaultní sloupce.  Možnost měnit pořadí sloupců (včetně defaultních). Při poklepání do nadpisu se nemění směr třídění. Při poklepání do nadpisu při kurzoru změny šířky se upraví šířka příslušného sloupce.
·	Nastavení: uživatelské sloupce možno plnit poklepáním a výběrem z dříve zadaných hodnot nebo ze souboru (\DATA\NastPop\{nazev_hierarchie}_{Cislo Sloupce}.csv-např.:Skupiny_2.csv, když existuje).
·	Import po upgrade: Archiv konfigurace zaškrtnut nezávisle na Konfigurace/Výstup/Archiv konfigurace. Pro síťovou verzi bez slučování dat importuje do ústředny s číslem >1 tarifní tabulky ze zálohy v DATA, když není záloha v DATAx.
·	Správa konfigurace: automatické uložení profilu po stisknutí tlačítka Naplánovat. Volba Rozsah neaktivní.
·	Uživatelé: možnost provádět příkaz Soubor/Poplatky pro terminálovou verzi a oprávnění Konfigurace.
·	Výstup/Možnosti: nový parametr Interval ukládání stavu Nastavení - při neprázdné hodnotě udává interval, ve kterém se ukládají soubory DATA\ArchNast\RRMM\TELC RRMM_rr_mm_dd_hh_nn.$$$ obsahující aktuální stav Konfigurace/Nastavení (umožňuje analýzu změn a obnovení).  Ukládání po překročení intervalu, před IOS a Importem konfigurace vždy. Zároveň aktivuje logování prováděných změn do souboru DATA\ArchNast\RRMM\ LOG_<NazevNastaveni>.LOG.
·	Výstup/Struktura: doplněno Linky, Grupy, Účty, Střediska, AK, AS, Zařízení.
·	Výstup/Email: nová volba Port odchozí pošty (SMTP) - pro port<>25 použije SSL protokol.

Zápis:
·	

Sledování:
·	Sledování jako služba: restart po zjištění neprobíhající konverze.
·	Sledování: při běhu jako interface služby Windows: není povoleno vypnutí sledování záznamů, zobrazuje konvertovaná data.

Supervisor
·	

WIN-TEL WEB: 
·	Nový design webové aplikace. Uživatel má možnost volit vzhled a velikosti písma všech zobrazovaných stránek (umožňuje snadné ovládání ze zařízení s různým rozlišením). Ovládání je přizpůsobeno i používání dotykové obrazovky. Základní nabídka byla změněna ze stromové struktury na ovládání pomocí tlačítek přepínajících formuláře zobrazené na záložkách. 
·	Volba vyhodnocovacího období je možná ze seznamu posledních měsíců (dnů, týdnů) nebo výběrem z kalendáře.
·	Volba příkazů se provádí klepnutím do seznam dostupných příkazů. Při zaškrtnuté volbě Vše se vybraný příkaz přímo vykoná, bez zobrazení formuláře výběru filtrace.
·	Volba filtrace se provádí klepnutím do seznam Poboček, Skupin, .., Firem dostupných podle oprávnění uživatele. Klepnutím do řádky seznamu se mění stav výběru řádky. Klepnutí se současným stiskem klávesy Shift umožňuje výběr souvislé posloupnosti. Klepnutí se současným stiskem klávesy Ctrl zruší výběr ostatních položek. Při zaškrtnutí volby Vše se do výstupní sestavy zahrnou všechny aktuálně definované položky zvolené hierarchie poboček, i když budou jejich definice doplněny dodatečně nebo jsou použity jen v některém měsíci vyhodnocovaného období.
·	Volba filtrace pro oprávnění  Úsek.. UH6  umožňuje zaškrtnout volbu Podřízení. Zobrazí jen skupiny přímých podřízených -výběr podle shody názvu oprávnění  vedoucího s úsekem skupiny a podle shody čísla skupiny v uživatelském parametru skupiny  $W$Po s oprávněním uživatele.
·	Výběr filtru poboček zobrazuje jen pobočky podle přednastaveného druhu filtru jen když filtr druhu pobočky není zobrazován. Při takto omezeném výběru se nezobrazuje zaškrtávací volba.
·	Možnost ovlivnění přednastavení jednotlivých výpisů pomocí uživatelských parametrů skupiny (příslušející skupině WWW uživatele). Pro obsah uživatelského parametru skupiny $W$SkLi: P (nastaví povinně filtr Podřízení, Z: zruší příznak editace příkazu, V - nastaví povinně filtr jen vlastní data).
·	Výstupní sestava obsahuje tlačítko přepočtu sestavy se změněným vyhodnocovacím obdobím a tlačítko změny filtrace sestavy. Tlačítko Zpět vrací do formuláře volby výpisu.
·	Volba barvy písma a grafu v Nastavení sestavy se provádí z palety barev, která se zobrazí po klepnutí do příslušného pole barvy zobrazující aktuální komponenty barvy.
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Detail jen vlastních hovorů a Označování jen vlastních hovorů (zobrazují se jen hovory skupiny uživatele).
·	Konfigurace/Možnosti, Nastavení: pro oprávnění WEB administrátor tlačítko Uložit vše - uloží nastavení pro všechna oprávnění rovné nebo nižší než právě zvolené.
·	Konfigurace/Možnosti: nová volba Zobraz výběr období Den,Týden.
·	Konfigurace/Nastavení: Tlačítko Filtr-Vše: přednastavení stavu tlačítka (Nezobrazováno, Nevybráno, Vybráno, Poslední stav).
·	Konfigurace/Heslo: změna hesla jako samostatná záložka konfigurace (aktivuje se automaticky, když heslo uživatel nesplňuje podmínky na bezpečnost).
·	Konfigurace/Příkazy/Filtr: možnost uložit výběr filtrace Vše.
·	Přihlášení: doplněn odkaz na zaslání hesla. Vygeneruje se nové heslo a zašle se uživateli na jeho emailovou adresu uloženou v Konfigurace/Nastavení/Skupiny.
·	Přihlášení: po stisku Enter v poli Uživatel nebo Heslo dojde k pokusu o přihlášení.
·	Hovorné/Skupiny/Limit: skupina přihlášeného uživatele má neaktivní výběr srážení.
·	Úprava dostupných příkazů.
·	Násobné stejné chybové hlášení do MESSLOG.TXT se zapisuje jen jednou s počtem opakování.
·	Filtr Podřízení: výběr skupin obsahuje skupinu podřízených a skupinu uživatele.

Systémové změny:
·	MessLog.txt, Login.txt: zvětšení max. velikosti, odmazávání jen úvodní části na max. velikost, BAK nevytvářen.
·	Hlídání zamrznutí výpočtu automatického výpisu pomocí vlákna watchdog.
·	Zápis konfigurace s OF_SHARE_EXCLUSIVE (potlačí možnost zápisu během čtení). Při  exception během čtení konfigurace se zobrazí chybové hlášení a zastavení programu.
·	Zrušena hranice pro max. velikost popisů v konfiguraci.
·	Vyhledání ve výpisech a v Konfigurace/Nastavení:  při nenalezeném textu dotaz na hledání znovu od začátku.

Změny proti verzi 4.2
Modul Vyhodnocení
Nové příkazy:
·	Soubor/Údržba: archivace měsíční databáze hovorů,  odstranění záložních souborů. Automatická obnova souborů z archivu měsíční databáze hovorů při volbě vyhodnocovacího období, jehož data jsou v archivu. Při instalaci vytvoření profilu Údržby -  Měsíční archiv (archivace měsíční databáze hovorů starších než 12 měsíců) a automatické provedení Údržby-Měsíční archiv při zatrženém importu Archivu konfigurace.
·	Provoz/Statistika/Stav: O aplikaci, Poslední události, Konverze, Zápis, WWW, Hlášení programu pro vyhodnocovací období v přehledných tabulkách a grafech.
·	Lokální nabídka: Zobrazení/Nové okno (zobrazí aktuální výpis do nového okna),  Zobrazení/Srovnávací okno (zobrazí aktuální výpis do pravé poloviny základního okna), Výpis/Plán úloh (zařadí aktuální výpis do naplánovaných).

Upravené příkazy:
·	Filtrace Poboček,Skupin,.. – jednotný formulář. Při stisknutém tlačítku Podle konfigurace celého období zobrazuje všechny pobočky, skupiny ve zvoleném období. Pole Výběr i pro Skupiny,.. Zaškrtávací pole Vše – výběr všech položek (i přidaných v budoucnu).
·	Hovorné/Pobočky/Celkem,Sumárně a Hovorné/Skupiny/ Sumárně: v Sumáři odděleny z Poplatků Slevy resp. Diference slevy.
·	Pro všechny výpisy: sjednoceno vyhodnocení filtru hovorů, vyhodnocení alt.skupin.
·	Soubor/Zálohování: nově možnost volby zálohování Archivu a WEB konfiguračních souborů. Možnost zálohovat do ZIP. Možnost obnovení souborů.
·	Soubor/Zálohování, Konfigurace/Organizační struktura, Konfigurace/Export, Konfigurace/Správa konfigurace: úprava obsahu pole Periodické spouštění po odstranění výpisu přidruženého profilu. Přednastavení Typu výpisu na Periodický, Měsíc.
·	Seznam/Pobočky-vývoj: respektuje vybraný typ hierarchie poboček filtru.
·	Lokální nabídka sestav Filtrace: tlačítko Nabídka respektuje vybranou podmínku omezí výběr Hodnot podle již zadané Podmínky. 
·	Nové ovládací tlačítko Zvětšení zobrazení.
·	Možnost změny vyhodnocovacího období zobrazovaného výpisu klepnutím do pole Vyhodnocovací období.
·	Po spuštění Vyhodnocení se jako vybraná záložka nastaví záložka obsahující výpis. Případná prázdná záložka s obdobím podle Konfigurace/Výstup/Možnosti/Výchozí výběr období se použije pro nový výpis spuštěný z nabídky.
·	Jestliže poslední záložka Vyhodnocení obsahuje prázdný výpis vzniklý výběrem nového vyhodnocovacího období, bude toto období přednostně využito pro nový výpis spuštěný z nabídky. Jestliže poslední záložka Vyhodnocení neobsahuje prázdný výpis, bude pro nový výpis spuštěný z nabídky použito období aktuálního výpisu.

Možnosti zobrazení:
·	Profil sumáře/Závěr sumáře: neodstraňují se koncové mezery (projeví se při exportu faktury do Excel).
·	Vypočítávaný sloupec: ve výrazu je možné použít i jiný vypočítávaný sloupec.
·	Sestava: Zahrnout limit jako Kredit: nevyplněné hodnoty limitu pro Pobočku/ Skupinu se vyhodnotí jako nepřekročitelný (maximální) kredit.
·	Sestava/Vložit rozpis podle filtrace (pro výpisy typu Celkem jako sloupec, typu Po a Sumárně jako položky Sumáře). Nastavení filtrace uloženy v Profilu, v Možnostech zobrazení se vybere, které se zobrazí. Při instalaci programu přidána položka Počet SMS
·	Sestava/Vložit rozpis typů hovorů: úprava vzhledu (šířky položek podle délky názvu, Celkem volné jen při výskytu volných, doplněn sloupec Počet (počet záznamů)).
·	Sestava pro Výpis Seznam/Pobočky-vývoj Seznam/Telefony: nová volba Jen se změnou zařazení (zobrazí jen řádky se změnou během vyhodnocovacího období).
·	Zvýraznění: podmínka pro typ položky Délka může obsahovat hodnotu s desetinným oddělovačem.

Naplánované výpisy:
·	Výpisy/Sestavy/Editace distribučního seznamu/Naplnit a poklepání do pole filtrace naplní aktuální výběr filtru.
·	Výpisy/Sestavy/Email/Text: neomezená délka textu.
·	Výpisy/Sestavy: volba Zpracovat prázdné aktivní i pro sestavy typu Sumárně a Souhrn.
·	Výpisy/Sestavy: změna nadpisu formuláře na Plán úloh – nastavení sestav.
·	Výpisy/Sestavy: nový typ spouštění - Po spuštění. Při automatickém spuštění se nespouští.
·	Výpisy/Sestavy: pro typ spouštění - Tento den, Minulý den, Po spuštění nová volba Počet dnů (udává počet dnů zpět vyhodnocovacího období výpisu).
·	Plán úloh: nové tlačítko Přidat aktuální výpis (přidá zobrazovaný výpis do Plánu úloh), Povolit E-mail.
·	Plán úloh: úprava nastavení období ve Výpisy/Sestavy spuštěné z Plánu úloh.
·	Plán úloh: pro spouštění výpisu Typu Po spuštění se do sloupce Plánované spuštění vypisuje S.
·	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).
·	Konfigurace/Ústředna/Nastavení (základní parametry při instalaci): nová volba Vytvořit naplánovanou úlohu Provoz/Statistika/Stav - při zatržení vytvoří periodický výpis Stav za posledních 14 dní.
·	Výpisy/Opakování příkazu, Minulý příkaz – nespouští export, e-mail, rozpis podle distribučního seznamu.

Tarifikace:
·	Konfigurace/Tarifikace/Vybraná čísla/Třída operátor: možnost nezobrazovat prefix operátora pro nezaškrtnuté Zobrazovat přístupová čísla v Konfigurace/Výstup/Možnosti.
·	Konfigurace/Tarifikace/Vybraná čísla (nadstavba Operátor): pro Předčíslí=* a Třídu=99 se hovory tarifují podle normálních mezinárodních tabulek.
·	Konfigurace/Tarifikace/Vybraná čísla (nadstavba Operátor): pro Data KB>0a Třída tarifikace/Typ=Internet se tarifuje podle Data KB.

Konverze:
·	Příchozí hovory – odstranění mezinárodního prefixu jen při čísle volajícího delší než 8.
·	U vnitřních hovorů se neodstraňuje státní a místní prefix.
·	Úprava autodetekce poboček pro zaškrtnuté Konfigurace/Konverze/Účtovat iniciátorovi hovoru.

Import dat operátorů:
·	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.
·	Pro Načíst celou složku: možnost číst z jednoho souboru XLS detail i poplatky transformované z různých listů (během konverze se do sloupce OPE zapisuje za číslo operátora pro import poplatků i příznak P).
·	Úprava konverze datumu podle formátu (povolen formát s hh:nn pro data bez času).Úprava načtení hlavičky z xls obsahující CR, LF v položce nadpisu.
·	Nastavení/Náhled obsahuje koncové mezery (kvůli správnému nastavení podmínky). 
·	Nastavení/Data: možnost zadat formát dat (oddělen středníkem za číslem/názvem sloupce). Číslo ve formátu udává koeficient, kterým se importovaná hodnota vynásobí.
·	Nastavení/Vol.číslo: pro zaškrtnuté Vnitrostátní hovory s prefixem přidává 00 na začátek pro volbu nezačínající místním mezistátním prefixem a délkou volby >9.
·	Transformace poboček, čísel: úprava transformace podle ?.
·	Typ hovoru: podmínka může obsahovat Podmínku podle zóny ($cislo zony) a Podmínku podle původní tarifní sazby (0=Tarifní program:Původní tarif:Perioda1:Perioda2:MaxChyba). Úpravy v Nastavení typu hovorů a Poplatky/Souhrn/Nastavení názvu oddílů se uloží do nastavení všech operátorů (IMPDAT.CFG).
·	Poplatky: v Náhledu je možné použít příkaz lokální nabídky Nastavit pro nastavení importu poplatků podle vybrané pozice v Náhledu.
·	Poplatky: Pro O2 XML možnost importu dat z faktury (nastavení Poplatky/XML: $Ssummary\subscribers\subscriber $Psummary\subscribers\subscriber\phoneNumber $FInvoice\PaymentMeans). Data z faktury se objeví pro každý telefon v náhledu za daty ze souhrnu.
·	Poplatky jako hovor: nikdy nepárovány, při použití alternativních skupin se poplatek rozdělí do více hovorů s datem začátku změny.
·	Při importu prázdných XML souborů se negeneruje chyba.

Export/Import/Tisk:
·	IOS a IDO,Ext.vybraná čísla: možnost importu z .xlsx souborů i při nenainstalovaném Excelu.
·	Soubor/Export/XLSX: jméno listu Win-tel. 

Import/Export organizační struktury:
·	Maska $U nemění nečíselné hodnoty.
·	Masku $S (spojení hodnot více řádků) je možné kombinovat s dalšími maskami.

Konfigurace:
·	Formuláře s profilem doplněn příkaz Profilu Výchozí (vybraný profil je nastavený jako vybraný při příštích otevřeních formuláře).
·	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/Export/Import: síťová verze bez slučování: automatický export tarifních tabulek i do DATAx\T_C$rrmm.TRT, import tabulek obnovuje automaticky tabulky ve všech ústřednách.
·	Konfigurace/Export/Import:  síťová verze: kombinovaný export a import tarifních tabulek exportuje a importuje tabulky ve všech ústřednách.
·	Konfigurace/Import tarifních tabulek při instalaci: importuje se i nastavení tabulek aktuálního měsíce.
·	Konfigurace/Import/Archiv konfigurace: neimportuje se lokální nastavení uživatele (WTELL.CFG).
·	Konfigurace/Import/Upřesnění: nová volba Nastavení uživatelů.
·	Konfigurace/Nastavení/Pobočky,Telefony: nový příkaz lokální nabídky Přiřadit Výběr: Protokol: do souboru Protokol.xlsx přiřadí hodnoty parametrů do buněk s názvy odpovídajícími názvům parametrů (mezery v názvech v Excel nahrazeny _ ).
·	Konfigurace/Ústředna/Pobočky,Linky nasměrován do Konfigurace/Nastavení/Pobočky,Linky: doplněna možnost přidání rozsahu čísel Od – Do.
·	Konfigurace/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).
·	Konfigurace/Nastavení/Definice parametrů: kontrola duplicity Názvů parametrů.
·	Konfigurace/Nastavení/Úložiště parametrů: možnost přiřadit parametry pobočce,telefonu výběrem z lokální nabídky Přiřadit (podle vybraného doplní i pole v 1. sloupci úložiště). Nové tlačítko Import (import dat ze souboru volitelného formátu).Nové tlačítko palety funkcí Export - export úložiště do zvoleného CSV souboru.
·	Konfigurace/Nastavení/Úložiště parametrů: nový příkaz lokální nabídky Odebrat – pro pobočku na vybraném řádku odstraní z nastavení pobočky příslušné parametry a v tabulce úložiště vyprázdní sloupec Číslo. Nový příkaz lokální nabídky Odstranit sloupec (jen pro nepovinné sloupce) - možnost odstranit sloupce již nepoužívaných parametrů.
·	Konfigurace/Nastavení/Výběr zobrazovaných parametrů: nové tlačítko Úložiště – zobrazí úložiště pro vybranou sadu parametrů.
·	Konfigurace/Nastavení/WEB: nové tlačítko Nastavení IIS (nahrazuje Active Directory). Nastavení Active Directory zrušena volba podle Active Directory (nahrazuje Nastavení IIS/Ověřování).
·	Pro typ ústředny IDO se Pobočky jmenují Telefony (přednastaví se Konfigurace/Výstup/Struktura).
·	Konfigurace/Výstup/Sestava: do výchozího nastavení doplněno zaškrtnutí Celkem.

Supervisor
·	Při nezaškrtnutém Rozdělit po ústřednách je možné pro každou ústřednu nastavit adresu a text zprávy. 
·	Při zaškrtnutém Při alarmu se odesílání emailu opakuje v intervalu zadaném v Každých (dokud alarm ústředny trvá) nezávisle na zaškrtnutí Každých.
·	Volba Chcete nastavit stejné parametry pro všechny ústředny při ukládání konfigurace 1.ústředny nahrazena tlačítkem Kopírovat. 
·	Úprava vyhodnocení klidové doby podle souborů ZAPIS.LOG. Při ústředně č.1 s logování mají všechny další ústředny nastavení s denním počtem hovorů. Úprava vyhodnocení počtu hovorů za poslední den pro ústřednu s logováním.

WIN-TEL WEB: 
·	Konfigurace/Nastavení/WEB/Nastavení IIS:  automatické nastavení  Windows IIS 7 (pro verze Windows novější než Vista).
·	Konfigurace/Nastavení: Mřížka tabulky – doplněno Tenká (výchozí hodnota), Barva mřížky - nastavení barvy mřížky tabulky. Možnost volby typu exportu do Excel.
·	Konfigurace/Možnosti: Filtrace podle celého období – filtr zobrazuje všechny pobočky, skupiny ve zvoleném období.
·	Export výpisu do XLSX: zobrazení průběhu exportu, možnost přerušení (pro počet řádků>3000). Pro počet řádků>3000 a IE8 neexportuje.
·	Export PDF a SLK podle nastavené šířky sloupců.
·	Pro víceústřednovou verzi uložení posledního výběru ústředny.
·	Úprava zobrazení pro IE10,11.

Systémové změny:
·	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.
·	Po chybě čtení konfiguračního souboru se nabídne možnost reinstalace programu při příštím spuštění.




