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1 Úvod

Tento dokument se věnuje poskytování opory uživatelům firemní webové aplikace,
která slouží k evidenci textových dokumentů. Manuál je členěn chronologicky dle
situací tak, jak na ně lze při užívání aplikace narazit.

2 Domovská stránka

Při spuštění aplikace (zadání URL do vyhledávače) se zobrazí domovská stránka.
Na domovské stránce lze nalézt sekce login a registrace. V tento moment mohou
nastat dva scénáře:

• Uživatel již má vytvořený účet a pokračuje na kapitolu Přihlašování.

• Uživatel doposud nebyl zaregistrován a pokračuje na kapitolu Registrace.

Pokud uživatel nemá vytvořený svůj účet, je nutné tento krok splnit.

3 Registrace

Po kliknutí na sekci registrace se zobrazí registrační formulář. Po jeho vyplnění pro-
běhne automatická kontrola integrity zadaných údajů. Dále se také hlídá jedinečnost
zadaného uživatelského jména a emailu. Pokud by došlo ke shodě ve jménu i příjmení
s již zaregistrovaným uživatelem, rozhodujícím faktorem zůstavá email, jelikož i při
shodě jmen musí mít každý zaměstnanec firmy unikátní pracovní email.

Obrázek 1 Formulář registrace
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4 Přihlašování

K přihlášení slouží dvě vstupní pole přímo na domovské stránce. Pokud je uživa-
tel zaregistrován, postačí zadat uživatelské jméno a heslo. Následně bude přihlášen
do aplikace. Pozn. pokud zadá uživatel špatně jméno nebo heslo, varovná hláška
nespecifikuje který údaj je chybný. Jedná se o bezpečnostní opatření.

5 Správa dokumentů

Hlavní funkcí aplikace je správa dokumentů. Následující podkapitoly se věnují jed-
notlivým úkonům, které lze s dokumenty provést.

5.1 Vkládání

Pokud je uživatel přihlášen a má v záměru vložit dokument do aplikace, je nutné
vyplnit několik požadovaných průvodních informací k dokumentu. Vstupní pole pro
zadání těchto informací nalezne uživatel po levé straně hlavního okna aplikace. Po
vyplnění potřebných informací stačí kliknout na tlačítko Vložit, které se nalézá
hned pod vstupními polemi.
Vložený dokument bude ihned možné nalézt mezi ostatními evidovanými v aplikaci.

5.2 Zobrazování

Uživatel vidí v aplikaci právě takové dokumenty, ke kterým má přístupová práva.
Tyto práva jsou mu přiděleny IT správcem při registraci do systému. Jakmile si
uživatel chce zobrazit dokumenty a je přihlášen do aplikace, veškeré zobrazitelné
dokumenty nalezne v hlavní části aplikace zobrazené po přihlášení. Pro zobrazo-
vání dokumentů je zde vyhrazen frame. Dokumenty jsou řazeny dle data vzniku.
Pokud se všechny nevejdou do zobrazeného framu, pohybovat mezi nimi lze svislým
posuvníkem.

Obrázek 2 Odkaz na zobrazení



4

5.3 Stahování a mazání

Uživatel obeznámený se zobrazováním dokumentů by neměl mít problém s jejich
stahováním či mazáním. Obě tyto funkce jsou řešeny formou tlačítek, které jsou
zobrazeny u každého záznamu vloženého dokumentu.

Obrázek 3 Tlačítko ke stažení

6 Odhlašování

Pro odhlášení z aplikace slouží tlačítko na horní liště, která je přítomna v hlavní
sekci aplikace zobrazené po přihlášení. Po kliknutí na tlačítko Odhlásit nalézající
se na pravé části lišty se zobrazí opět domovská stránka aplikace.

Obrázek 4 Tlačítko odhlásit


