Vážení zákazníci a uživatelé aplikace Hlášení závad, představujeme Vám novinky verze 3.10
1

Zasílání informativních e-mailů příslušným správcům při změně kategorie

Bylo doplněno automatické zasílání e-mailů při změně kategorie hlášení v administrátorské aplikaci.
Pokud například přijde hlášení typu ostatní a správce této kategorie vyhodnotí, že se jedná o problém
týkající se zeleně, změní u záznamu kategorii na zeleň a záznam uloží. V tu chvíli přijde správci
kategorie zeleň e-mail s popisem hlášení a odkazem do mapy i do administrátorské aplikace. Předmět
e-mailu má pak tuto podobu:
Hlášení - upozornění na změnu kategorie (č. 8) - Seč
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Doplněna automatická změna stavu při vyplnění předpokládaného termínu vyřešení

V editačním formuláři hlášení byla doplněna nová závislost. Pokud správce vyplní datum v poli
předpokládaný termín vyřešení, automaticky se přepne stav na hodnotu „v řešení".
Obdobně tato funkce již fungovala při zadání data vyřešení – automaticky se stav mění na „vyřešeno“.
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Seznam aktuálně dostupných kategorií v aplikaci

V průběhu času došlo na základě přání uživatelů k rozšíření seznamu kategorií hlášení. Pokud Vám
tedy ve Vašem seznamu chybí některá kategorie z níže uvedených, neváhejte nás kontaktovat. Rádi
Vám ji do aplikace doplníme. Stejně také platí možnost doplnit vlastní kategorii dle Vašeho přání.

autovrak

parkovací automaty

černá skládka

parkoviště

černá skládka, autovrak

silnice

dětské hřiště, pískoviště, fitness

sportoviště

dopravní značení

světelné signalizační zařízení

hřbitovy

tyčové značení

chodník

uhynulá zvěř

kontejner

veřejné osvětlení

městská policie

vodní toky

městské lesy

vodovody a kanalizacezastávka MHD

mobiliář - lavička, koš apod.

závorové systémy

návrh na zlepšení

závorové systémy

obecní rozhlas

zeleň, strom

ostatní

zóny placeného stání
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Oprava exportu hlášení do Excelu

Opravili jsme export hlášení do Excelu, kdy u dlouhých textů docházelo problémům s formátováním a
zobrazováním v řádcích.
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Nová webová stránka aplikace Hlášení závad

Společně s novým webem společnosti T-MAPY jsme připravili i novou produktovou stránku k aplikaci
Hlášení závad. Veškeré informace v novém kabátě naleznete na adrese https://www.tmapy.cz/hlasenizavad

