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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   5.0 

Aktualizace:  10 

Datum vydání: květen 2018 

Novinky verze 

1. GDPR – S ohledem na nařízení GDPR, byla do systému přidána řada možností, jak 
editovat, případně mazat existující texty, přílohy, emaily a data v archivu M/DMS. 
Nové funkce jsou dostupné pouze po přidělení potřebných oprávnění. Popis nových 
funkcí a oprávnění je uveden na stránce: 
http://http://wiki.enteam.cz/index.php?title=GDPR 

 

2. Skrytí historie – s ohledem na GDPR byla běžným uživatelům skryta historie 
procesů. Vybraným uživatelům je možné historii zpřístupnit pomocí atributu 
MTBAllowCaseHistory=True. 

 

3. Úprava uložených textů procesů – uživateli je možné přidat atribut 
MTBAllowEditText=True, na jehož základě bude mít právo editovat text, který byl 
uložen, a dokonce byl i viděn jiným uživatelem. U textu je potom zobrazena 
informace, že text byl dodatečně změněn, kdy a kým. Původní text je možné 
dohledat pouze v detailní historii, která je běžným uživatelům nově skryta. 

 

4. Hromadné postupování kroků – záložka „Pracovní kroky“ umožňuje postoupit 
kroky ve stavu „K vyřízení“ od jednoho pracovníka na pracovníka jiného. Využívá se 
zejména při změně pracovních pozic, kdy je třeba rozpracované úkoly předat na 
jednoho, nebo více kolegů. Funkcionalita postupování byla výrazně zrychlena a byl 
přidán progres bar, který zobrazuje počet již postoupených kroků. 

 

5. Mazání emailů – oprávněný uživatel nově může odstraňovat uložené emaily 
v procesech. Po vymazání zůstává uložena informace o tom, že email existoval, ale 
je odstraněn jeho obsah. Právo na tuto funkci se řídí atributem 
MTBAllowPurgeEmailData 

 

6. Mazání starších verzí příloh – mazat starší verze příloh procesu je oprávněn 
uživatel s atributem MTBAllowPurgeOldAttachmentVersions  

 

7. GDPR důvod a GDPR termín – v „Možnostech procesu“ je možné zadat GDPR 
důvod a GDPR termín. Do těchto polí je možné zadat důvod, na jehož základě firma 

http://http/wiki.enteam.cz/index.php?title=GDPR
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drží údaje o fyzické osobě. Dle termínu je pak možné procesy vyhledávat 
standardními nástroji modulu M/TeamBridge, případně pomocí nové GDPR agendy. 
Zmíněná data jsou ukládána do proměnných GDPR_Deadline a GDPR_Reason. 
Proměnné jsou do systému přidány instalací automaticky. Kritéria z nich však musí 
v nástroji Datový slovník „kwdd.exe“ vytvořit administrátor. GDPR agendu je možné 
spustit v menu „Nástroje/GDPR hledání…“ Spustit vyhledávání může pouze uživatel 
s atributem MGDPRAllowSearch. 

 

8. Výchozí příloha panelu náhledu – v INI je možné definovat názvy příloh, které 
pokud jsou součástí procesu, budou v náhledu zobrazeny jako první. Jde o klíč 
PreviewInitialAttachNames v sekci M/TeamBridge.   

 

 

 

 

Opraveny chyby 

 

1. Opraven problém s diakritikou na počítačích, kde schází systémový font MS Sans 
Serif. 

 



Workflow Manager – Novinky do verze 5.0 

3/18 

Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.9 

Aktualizace:  13 

Datum vydání: únor 2018 

Novinky verze 

 

1. Produkty Serie/M… nově podporují také Firebird 3.0 

 

2. Přepracované Data dictionary – slovník proměnných kwDD.exe umožňuje lepší 
vyhledávání, řazení a kompletní práci s proměnnými. 

 

3. Zvýrazňování bloku skriptu – editor skriptovacího jazyka podporuje zvýrazňování 
bloků kódů, podmínek a cyklů. 

 

4. mtbReorg.exe – volba export byla rozšířena o možnost "DeleteExported“. Detailní 
popis aplikace „mtbReorg.exe“ lze najít na adrese: 

 http://wiki.enteam.cz/index.php?title=Reorg#DeleteExported 

 

5. Tabulky kritérií – „Data dictionary“ automaticky zakládá indexační tabulky kritérií. 

 

6. Export do XML – byl rozšířen tak, aby bylo možné zapnout ignorování chyb. 
Informace o chybě je uložena v XML, ale nedojde k přerušení exportu. 

 

7. Proměnné podskriptů – jsou v případě volání hlavního skriptu akčním tlačítkem, 
automaticky přidávány do vybraného procesu. 

 

8. Ikony - Byly změněny ikony všech aplikací Serie/M… 

 

9. Help skriptovacího jazyka – V menu nápověda aplikace „Workflow designer“ lze 
nalézt odkazy na webové stránky http://funkce.enteam.cz a http://wiki.enteam.cz,  
které popisují skriptovací jazyk aplikace M/TeamBridge. 

 

10. Tabelátory ve formulářích – Ve formulářích neboli maskách je nově možné 
nastavit tabelátory na všechny ovládací prvky, nejen na editboxy, tak jako 
v minulosti. 

 

http://wiki.enteam.cz/index.php?title=Reorg#DeleteExported
http://funkce.enteam.cz/
http://wiki.enteam.cz/


Workflow Manager – Novinky do verze 5.0 

4/18 

11. Export workflow – Workflow designer nově umožňuje exportovat workflow se 
všemi podskripty a formuláři v podskriptech. 

 

12. Seznam změn provedených instalátorem – Instalace vytváří v log adresáři 
soubor „Aktualizace verze datum.txt“ obsahující seznam změn, které instalátor 
provedl v konfiguraci produktů Serie/M, např. změny INI, změny systémových 
atributech apod. 

 

 

13. Číselníky – Pomocí nástroje M/Admin je možné vytvářet uživatelsky definované 
číselníky, ze kterých je následně možné ve skriptovacím jazyku načítat data. Každý 
číselník může mít neomezeně vlastností a položek. Příkladem číselníků může být 
např. „Číselník poboček“. Pobočka může mít vlastnosti jako např. název, adresu, 
seznam poskytovaných služeb apod. Příkazy skriptu pro práci s číselníky jsou 
v helpu zařazeny do kategorie „Lookup“.  

 

 

Opraveny chyby 

1. Opravena chyba ukládání stavu zatrhávátka „Zobrazit neaktivní texty“ 

2. Snaha založit proces v hlavní složce „M/TeamBridge“ vedla k pádu aplikace. 

3. Opakované filtrování na záložce „Pracovní kroky“ vedlo k pádu aplikace. 

4. Připojení přílohy E-mailu v některých případech rozblikalo okno E-mailu a následně 
došlo k zatuhnutí celé aplikace M/TeamBridge. 

5. Opravena chyba zobrazení embedovaných obrázků, která zapříčiňovala občasné 
zobrazení zástupného čtverečku/křížku, místo původního obrázku. 

6. Uživatelé procesu, kteří jsou typu zástupce, nyní nedostávají emailové notifikace. 

7. Odstraněna chyba blikající aplikace „Workflow designer“ v případě, kdy uživatel na 
přihlašovacím dialogu zrušil přihlášení. 

8. Koncept emailu se chybně otevíral pouze pro čtení. Opraveno. 

9. Opraveno Access violation při zavírání zavření aplikace M/TeamBridge po 
opakované práci ve složce administrace. 

10. Opraven refresh preview panelu. 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.8 

Aktualizace:  25 

Datum vydání: říjen 2016 

Novinky verze 4.8.0.25 

1. M/Admin – pro administrátory je k dispozici nový nástroj M/Admin, který nahrazuje 
starší Workflow repairer a MultiUserSet.  

 

2. Workgroup úkolování s komentářem – k úkolování účastníků procesu pomocí 
„Dokončit do“ a „Akceptovat do“ je nyní možné přidat komentář. 

 

3. Šedá barva pro read-only prvky masky – pokud je v definici masky některý prvek 
označen jako read-only, je mu automaticky nastavena šedá barva. 

 

4. Rozbalovací seznam masky s proměnnou %temp% - hodnoty do rozbalovacího 
seznamu mohou být nově načítány ze souboru, jehož cesta obsahuje libovolnou 
Windows proměnnou uzavřenou mezi znaky %. Nejčastěji jde o proměnnou 
%temp%. 

 

5. Omezené zastupování – kromě plnohodnotného zastupování, kdy má pověřená 
osoba právo přistupovat ke všem procesům zastupovaného, je nově možné omezit 
zastupování pouze na vybrané typy procesů. Omezit přístup lze na neřízené 
procesy, vybraná workflow anebo využít standardního filtru, který umožní definovat 
libovolné omezení, např. dle časového období. 

 

6. Uživatelské akce – uživatelské akci, neboli akčnímu tlačítku, lze nově definovat 
nejen skript, který se spustí nad každým vybraným procesem, ale také skript, který 
se spustí před zpracováním skupiny vybraných procesů a po zpracování všech 
vybraných procesů. 

 

7. DMSDocTypeAspect – nový atribut systémové konfigurace v MUser umožňuje 
definovat aspekt, ve kterém je uložen typ dokumentu. Typ dokumentu je např. 
„Smlouva“, „Nabídka“, „Faktura přijatá“. Aspekt, ve kterém je tento typ dokumentu 
se může jmenovat různě a je pouze na zákazníkovi, jak tento řídící aspekt 
pojmenovat. Tento aspekt má obvykle název: „dokument_typ“, „docType“, apod. 

 

8. SrvView.exe – změna stavu emailu je nyní možná nejen pro jednotlivé emaily, ale 
pro celé vybrané skupiny emailů. 
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9. MUserMasterRights - nový uživatelský atribut MUserMasterRights povoluje 
uživateli zobrazovat menu, které dosud bylo přístupné pouze administrátorovi, např. 
Správa licencí, nebo Systémová konfigurace. 

 

10. Zavření okna procesu po dokončení kroku: Nová funkce skriptovacího jazyka 

"PostSendAndClose“ umožňuje zavřít okno procesu ihned po dokončení kroku 

workflow. Pokud tedy některé uživatele obtěžuje zavírání okna procesu po výběru 

volby v masce, např. tlačítky „Schválit / Zamítnout“, pak je možné doskriptovat 

okamžité uzavření celého procesu. 

11. Skrytí mailboxu „_teambridge“ v zastupování.  

12. Přepracování mechanismu detekující změnu jména uživatele. Při změně jména 

uživatele mohlo za jistých okolností dojít k opakovanému zápisu textu do procesu, 

který o této změně informoval. 

13. Formátované zobrazování čísel ve formulářích: Formulářová pole zobrazující 

čísla uložená ve formátu Integer, nebo Currency nyní oddělují tisíce a milióny 

mezerou. 

14. Kontrola klientské verze proti serverové verzi: Při startu aplikace M/TeamBridge 

se nyní testuje, zda klientská verze odpovídá verzi nasazené na serveru. 

15. Odesílání emailů na povolené domény: pokud je v INI souboru v sekci 

[M/TeamBridge] nastaven klíč AllowedSendEmailDomains, je umožněno odesílání 

e-mailů pouze na domény, uvedené v tomto klíči. 

16. Změna úrovně logování: při hromadném tisku dokumentů z přílohy procesu byla 

upravena úroveň logování výpisů pro zmenšení velikosti log souboru. 

17. Podpora UNICODE textů: texty v procesech nyní podporují unicode, tzn., že je 

možné ukládat texty v cizích znakových sadách, např. v azbuce. 

18. Sjednocení exportů: exportovat procesy z aplikace M/TeamBridge bylo možné z 

různých míst aplikace a v různých formátech. Nyní jsou všechny exporty 

sjednoceny do menu Soubor/Export. Přibyl nový formát „HTML“, který umožňuje 

kompletní export procesů v čitelné podobě a lze jej tedy použít pro offline prohlížení 

dat.  

19. Vzdálená podpora: z menu „Nápověda“ je možné spustit vzdálenou podporu a 

umožnit tak asistenci při řešení uživatelských problémů pracovníkům oddělení 

podpory firmy KadeL Data servis. 

20. Podpora externího CRM systému: M/TeamBridge je možné nastavit tak, aby do 

odchozích emailů přidával skrytou emailovou adresu externího CRM systému. 

21. Změna názvu a třídy procesu: okno procesu, který byl otevřen ze složky 

administrace, nově umožňuje měnit také název a třídu procesu.   
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22. Nepřítomnost pracovníka: Pole pro text emailu v případě nepřítomnosti 

pracovníka bylo zvětšeno. 

23. Informační panel: informační panel informuje o přijetí všech doručenek jednou 

informační zprávou. Je tak zamezeno neúměrnému zvětšení informačního panelu 

při přijetí většího počtu doručenek.  

24. Počet procesů ve sdílené složce: byl opraven chybný výpočet počtu procesů ve 

vyhledávacích sdílených složkách. 

25. Archivace příloh: je umožněno archivovat přílohy odchozích emailů. 

26. Nálepky: historie nálepek je vytvářena korektně. Omezeno nadbytečné ukládání 

historie nálepek v případě uložení změn procesu. 

27. Chyba C0000006: implementován mechanismus snižující výskyt chyby C0000006, 

která je způsobena výpadky sítě. 

28. Promíchané přílohy: v případě přidávání více příloh najednou, mohlo za určitých 

okolností dojít k jejich promíchání – opraveno. 

29. Spuštění skriptu při uložení procesu: je možné nastavit, aby při uložení procesu 

došlo ke spuštění libovolného skriptu. 

30. Akční tlačítka: odstraněn pád aplikace při spuštění akčního tlačítka na více 

procesů s tím, že jeden z nich byl již otevřen. 

31. Akční tlačítka: pokud má skript akčního tlačítka výsledek FALSE, pak nedojde 

k uložení změn, provedených tímto skriptem.  

32. Zátěž procesoru: byl upraven mechanismus načítání práv sdílených složek tak, 

aby došlo ke snížení zátěže procesoru. 

33. Přihlašování dle domény: nyní podporuje ověření jak dle jména Net-Bios-Name, 

tak dle Full-Dns-Domain-Name. 

34. Synchronizace s Active directory: zamezení pádu aplikace při synchronizaci 

uživatele s příliš velkou délkou nějakého řetězce. Řetězec je oříznut na délku pole 

v aplikaci M/User a informace o oříznutí je zapsána do serie_m.logu. 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.7 

Aktualizace:  37 

Datum vydání: leden 2015 

Novinky verze 4.7.0.37 

1. Mazání složek – nově lze odstranit také složku, která obsahuje podsložky. 
Žádná z podsložek však nesmí obsahovat proces. 

2. Kopírování vyhledávací složky – v předchozích verzích se tato funkce 
jmenovala „Sdílet složku“ nyní kopíruje kromě filtrovací podmínky také nastavení 
sloupců.  

3. Vyhledávací složky – při zakládání vyhledávací složky je z její nadřazené 
vyhledávací složky převzato nastavení sloupců, tzn. jejich seznam, pořadí a 
šířka. 

4. WIKI – byl spuštěn web http://wiki.enteam.cz. Zatím byla naplněna především 
část M/TeamBridge / Tvorba workflow 

5. Názvy příloh v Azbuce – uživatelům je umožněno přidávat přílohy v Azbuce. 
Azbuka je následně přeložena do Latinky. 

6. Kalendář – podařilo se urychlit načítání kalendáře 

7. MTBReorg – změna názvu souborů: aplikace mtbreorg byla rozšířena o 
možnost specifikovat názvy exportovaných souborů a do dle obsahu 
proměnných v exportovaných procesech.  

8. Emailový účastník jako účastník procesu: pokud byl email odeslán na 
mailového příjemce, který stahuje emaily do aplikace M/TeamBridge, pak tomuto 
příjemci nebude email odeslán, ale místo toho bude uživatel do procesu přidán 
jako emailový účastník. 

9. Vyhledávání emailových adres: byl vylepšen mechanismus vyhledávání 
emailových adres tak, že nyní je možné vyhledávat jak podle části emailové 
adresy, tak podle části jména adresáta. Týká se pouze interního adresáře 
emailových adres. 

10. Uživatelské akce je nyní možné spouštět také na záložce „Pracovní kroky“. 

11. Víceřádková kritéria: víceřádkové texty uložené v kritériích jsou v seznamu 
procesů zobrazeny na jednom řádku. 

http://wiki.enteam.cz/
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12. MScheduler: administrátor může spouštět plánovač eskalací a termínovaných 
úloh z menu Nástroje/Administrace 

13. Unicode: přidána podpora příloh s cizími znakovými sadami 

14. M/FullText: Byl upraven mechanismus vyhledávání. 

15. M/FullText: Přepínač IgnoreUserRights byl odstraněn z INI. Nyní lze tuto 
vlastnost nastavit každému uživatele zvlášť, a to pomocí atributu v aplikaci 
M/User. 

16. M/FullText: Dialog vyhledávání nyní podporuje stránkování výsledků.  

17. Hyperlink: Byl přidán hyperlink do souborového systému windows – v textech 

procesu je možné přidávat hyperlinky  odkazující se na soubory, nebo složky 
v souborovém systému windows. 

18. Přihlašování dle Windows: M/TeamBridge již delší dobu podporuje 
automatické přihlášení uživatele a to bez nutnosti zadávat uživatelské jméno a 
heslo. Z důvodu zvýšení bezpečnosti je nově nutné, aby administrátor 
v systémové konfiguraci M/User nastavil seznam povolených windows domén, 
ze kterých se bude smět uživatel přihlásit. Více informací naleznete 
v dokumentaci „MTB Prirucka pro administratora.pdf“ v kapitole 8.2.3 

19. M/TeamBridge Web Extensions: obsahují webové služby aplikace 
M/TeamBridge a aplikaci pro vzdálenou práci se systémem M/TeamBridge přes 
mobilní zařízení. 

20. Rychlost: zvýšení rychlosti aplikace M/TeamBridge 

21. Odstraněn problém se „zasekáváním“ naplánovaných úloh na Microsoft Serveru 
2008. 

22. Práva u příloh a emailů: Úpravy a opravy v nastavení práv u příloh a emailů.  

23. Zobrazení procesů: Upraveno chování rozbalování / zabalování dlouhých textů 
v procesu. 

24. Emailové notifikace: Emailové notifikace byly rozšířeny o možnost rychlého 
prokliku z notifikačního emailu do zmíněného procesu. Nově je možné zadat 
jméno odesilatele emailových notifikací, a to pomocí klíče 
NotificationReplyEmailName  v systémových nastaveních. 

25. Emailové notifikace: Do hlavičky emailové notifikace je vkládáno ID procesu, 
kterého se notifikace týká. Tuto funkcionalitu je možné případně využít při příjmu 
a zpracování odpovědi na notifikaci. 

26. Rychlost provádění pracovních kroků: Byl upraven algoritmus spouštění 
pracovních kroků za účelem jejich rychlejšího spouštění.  

27. Výběr z M/Data: Při výběru kontaktu z programu M/Data je zobrazena stavová 
lišta, na které je např. zobrazen počet kontaktů, stav filtru, apod. 
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28. E-mail: Při odesílání emailu na adresu, kterou má přiřazenu některý z uživatelů 
aplikace M/TeamBridge, dojde (místo odeslání emailu na SMTP server) 
k přímému přidání tohoto uživatele do procesu s odesílaným emailem. 

29. E-mail: Opravena chyba zobrazení času informujícího o posledním odeslání a 
přijetí emailů ve stavové liště M/TeamBridge. 

30. E-mail: Do odpovědi na e-mail a do přeposlaného e-mailu je vkládána hlavička 
s informacemi o původním e-mailu. 

31. Přejmenování složky: Opraveno chybné mazání složky v procesu při snaze ji 
přejmenovat. 

32. Odesílání notifikačních emailů: Opraveno nefunkční odesílání notifikačních 
emailů. 

33. Vkládání textu: Vylepšeno vkládání textu z webových stránek, MS Excel a 
Word. 

34. E-mail: Pokud e-mailová adresa směřuje na dalšího uživatele M/TeamBridge, je 
automaticky přidán do procesu a e-mail mu není zasílán. 

35. Sdílené složky: Upozornění při vytváření sdílených složek stejného jména, 
upozornění při mazání sdílené složky s podsložkami. 

36. Procesy: Sníženo zatížení procesoru při práci s procesy a zvýšení rychlosti 
práce s aplikací M/TeamBridge. 

37. Přesouvání položek panelu nástrojů: Nyní je možné si ručně upravit položky 
v jednotlivých panelech. 

38. Sloupce naposledy přijato a odesláno: Sloupce poslední e-mailové adresy 
(naposledy přijato od, naposledy odesláno na) byly rozšířeny pro zachování co 
největšího počtu adres. 

39. Export procesů: Kontextové menu složky bylo rozšířeno o položku „Exportovat 
všechny procesy“, které vyexportuje všechny procesy ve zvolené složce. 

40. Našeptávání e-mailových adresátů: Nyní se adresáti načítají, i pokud jim byl 
e-mail odeslán jako skrytá kopie. 

41. Tvorba workflow: Průzkumník objektů nyní vybere označený krok i v náhledu 
workflow. 

42. Tvorba workflow: Nově je možné otevřít podskript přímo z hlavního skriptu. 
Slouží k tomu kombinace ctrl + kliknutí na název podskriptu ve zdrojovém kódu 
skriptu. 

43. Náhled workflow: Náhled grafu workflow z procesu byl rozšířen o možnost 
pohybu pomocí myši. 

44. Tvorba workflow: V návrháři masek je nově možné rámečku nastavit titulek. 
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45. Administrace: Do procesů zobrazených přes administrační rozhraní je nyní 
možné přidávat uživatele přes kontextové menu procesu. 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.6 

Aktualizace:  35 

Datum vydání: duben 2013 

Novinky a opravy verze 4.6.0.35 

 

1. Opraveno zamrzání mtbXchEmail. 

2. Odstraněna chyba při otevírání uživatelských nastavení. 

3. Odeslaný e-mail do stejného TeamBridge se nyní již odesílateli neoznačuje jako 
nepřečtený. 

4. Přijaté e-maily: Pokud je v procesu víc přijatých e-mailů, jsou nyní jednotlivě 
označovány jako přečtené, popř. nepřečtené 

5. Výchozí nastavení sloupců ve složkách: Dialog Nastavení sloupců dříve 
implicitně definoval sloupce pro všechny složky. Nyní implicitně nastavuje pouze 
pro aktuální složku. 

6. Export seznamu procesů: Exportování procesů bylo obohaceno o formát CSV, 
který je možné pohodlně procházet v Microsoft Excel. 

7. Oprávnění příloh: Byla přidána možnost nastavit oprávnění uživatelům a rolím 
na práci s přílohou procesu např. právo pouze číst, editovat, žádná práva apod. 

(viz. Kap. 7.1.5 Přidání přílohy, sekce Nastavení oprávnění příloh). 

8. E-maily: V rozhraní M/TeamBridge nebyla tlačítka pro Odpověď nebo 
Přeposlání jinde, než v náhledu e-mailu. Tato tlačítka byla přidána na více míst. 

9. Workflow: Maska workflow získala možnost zobrazovat obrázky a soubory PDF. 

10. Workflow: Pomocí uživatelského tlačítka je nyní možné přerušit (ukončit) běžící 
workflow ve vybraném procesu. Informace o přerušení je vepsána do 
příslušného procesu. 

11. Změna jména: Pokud se uživateli z nějakého důvodu změní jméno (např. 
svatba) po změně v M/User se změna projeví již ve dříve vytvořených procesech, 
kde je dotyčný/á jako účastník. 
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12. Potvrzení o přečtení: Při odeslání e-mailu bylo možné v nastavení vidět, jestli 
si adresát již e-mail přečetl. Tato funkce byla přidána do seznamu odeslaných e-
mailů, kde je informace o přečtení zobrazena ikonami u jednotlivých e-mailů. 

13. Vyhledávací kritéria: Byla přidána možnost nastavit vyhledávací kritérium jako 
skryté, pro účely např. propojení dvou procesů, kde by hodnota mohla/měla 
zůstat skrytá (např. vnitřní ID faktur) 

14. Otevírání příloh pouze pro čtení: Z nastavení byly odstraněny volby na 
automatické otevírání příloh pro čtení. Nyní se toto určuje způsobem otevření 
přílohy tj. Prohlédnout nebo Upravit. 

15.  Logování e-mailů: Byla přidána možnost zapnout/vypnout logování odesílání 
a přijímání e-mailů. Nastavení se provádí v INI souboru v sekci [M/TeamBridge] 
parametrem EmailLog = true/false 

16.  Potlačení více spuštění workflow v jednom procesu: Nastavení v INI 
souboru bylo obohaceno o možnost zabránit spuštění nového workkflow, pokud 
v procesu už bylo jedno dokončeno. Tato funkce se dá povolit v sekci 
[M/TeamBridge] parametrem SuppressRepeatedWorkflow = true/false. Primárně 
je tento parametr nastaven jako false. 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.5 

Datum vydání: duben 2012 

Co je nového ve verzi 4.5 a kde v manuálu změny najdete? 

 

1. Při prohlížení otevřeného procesu s workflow lze setřídit pracovní kroky podle 
jejich stavu.  Podrobnější informace najdete v Uživatelské příručce u popisu 
stavu pracovních kroků 

2. Lze sdílet vyhledávací složky s ostatními (včetně všech podřízených složek). 
Podrobnosti najdete v Uživatelské příručce v kapitole „3.4.5 Vyhledávcí složky“ 

3. Odesílání a přijímání e-mailů umožňuje použít zabezpečení SSL. Podrobnosti 
nastavení POP3 a SMTP naleznete v MTB Příručka pro administrátora v kapitole 
„7.4.1 mtbXchEmails.exe“ 

4. Ve vyhledávacích složkách přibyla možnost nové vytvořit vyhledávací složku 
z předem připravenéhy předlohy. Jak tyto složky vytvářet a jak s nimi pracovat 
najdete v Uživatelské příručce v kapitola „3.4.5 Vyhledávcí složky“ 

5. Lze přijímat e-maily odeslané ve formátu Microsoft Outlook (standard TNEF) 
v souboru winmail.dat. MTB je detekuje, upozorní uživatele a umožní prohlížení 
obsahu zprávy 

6. Potlačení automatické odpovědi v nepřítomnosti na příchozí e-mail zaslaný 
automatem je popsané v MTB Příručka pro administrátora kapitola „7.4.8 
Potlačení automatické odpovědi v nepřítomnosti“ 

7. Nová funkce přijímání a odesílání digitálně podepsaných mailů je popsaná v 
Uživatelské příručce v kapitolách 4.1.6, 12.2.5 a MTB Příručka pro 
administrátora kapitola 7.4.3 

8. Byla rozšířena funkce navracení e-mailové odpovědi k odpovídajícím 
procesům, i pokud odesílatel pozmění předmět e-mailu např. přidáním 
poznámky na konec. E-maily jsou kontrolovány na základě ID.  

9. Přídána funkce na vyjímky pro automatické odpovědi při nepřítomnosti. 
Jednotlivé adresy se definují v souboru INI. 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.4 

Datum vydání: červen 2011 

Co je nového ve verzi 4.4 a kde v manuálu změny najdete? 

1. Nyní je možné zasílat upozornění na změny v procesech e-mailem. Nastavení 
musí provést administrátor (viz MTB Příručka pro administrátora, kap. 7.4.6), 
uživatelé poté mohou zasílání aktivovat v menu Nástroje / Uživatelská data / 
Upozornění. 

2. MTB nyní umožňuje fulltextové prohledávání textů v procesech. Podrobnosti 
v Uživatelském manuálu v kap. 5.3.8. 

3. Byla upravena práce s kalendářem tak, aby byla pro uživatele intuitivnější – 
např. zobrazení vlastního kalendáře a kalendářů zastupovaných lze přepínat 
z rozbalovacího seznamu přímo nad kalendářem. Podrobnosti naleznete 
v Uživatelském manuálu v kap. 13. 

4. Z kontextového menu MTB v oznamovací oblasti (ikona ) lze spouštět 
libovolnou aplikaci zadanou v INI souboru – nastavení viz MTB Příručka pro 
administrátora kap. 7.3.2.  

5. Podpis emailu, který je přidáván k mailu odesílaného přímo z procesu jednomu 
z účastníků, je ve formátu HTML, nebo prostého textu v závislosti na tom, jaký je 
nastaven výchozí formát emailu. Výchozí formát emailu můžete nastavit 
v dialogu nového emailu v menu Zobrazit/Nastavení/Výchozí formát zprávy. 

6. Tisková sestava pro příchozí/odchozí maily byla rozšířena o datum 
přijetí/odeslání. 

7. Notifikace nových procesů může být nově také zvuková. Nastavit lze buď pípnutí, 
nebo přehrání souboru *.wav, případně *.mp3. Zvukovou notifikaci lze nastavit 
v menu nástroje/nastavení/oznámení. 

8. Pro archivaci dokumentů do DMS je možné využít nové klíčové slovo 
$FILETITLE – název archivovaného souboru (bez cesty). 

9. Ve stavové liště MTB je možné zobrazovat čas poslední výměny e-mailů. 
Podrobnosti v kap. 7.4.1 v Příručce pro administrátora. 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.3 

Datum vydání: červenec 2010 

Co je nového ve verzi 4.3 a kde v manuálu změny najdete? 

1. Změna ve způsobu notifikace. Upozorňování na nové procesy a změny nyní již neprobíhá 
pomocí notifikačního klienta, ale přímo z M/TeamBridge. Abyste zůstali přihlášeni a byli 
upozorňováni na zprávy i pokud zrovna nepracujete s aplikací M/TeamBridge, systém 
nevypínejte, ale pouze minimalizujte! Aplikaci lze také minimalizovat do oznamovací oblasti, 

zobrazí se ikona , na kterou jste zvyklí z minulých verzí. Podrobné informace 
a nastavení najdete v Uživatelské příručce v kapitole Notifikace – upozorňování na změny).  

2. Uspořádání příloh procesů do složek. V procesu s velkým množstvím příloh si můžete 
vytvořit strukturu složek a přílohy si přehledně roztřídit do složek (viz kapitola Vytváření 
složek v přílohách v Uživatelské příručce nebo nápovědě k systému). 

3. Nové sloupce Obsah změněn a Obsah změnil v seznamu procesů. Podle sloupců 
poznáte čas a autora poslední obsahové změny procesu. Neberou se tak v úvahu změny 
jako např. přidání nového účastníka procesu, změna procesu na oběžník apod. Tyto 
sloupce mohou nahradit stávající sloupce Změněno a Změnil.  

4. Sbalování textů v procesu. Zobrazování textů v procesu lze z důvodu přehlednosti 
rozsáhlých procesů omezit nastavením maximální délky každého příspěvku. Nastavení viz 
kapitola Sbalování textů v Uživatelské příručce.  

5. Deaktivace textů v procesu. Texty procesu můžete označit jako neaktivní, stejně jako 
přílohy procesu. Texty tím nejsou vymazány, lze si je zobrazit a přečíst nebo znovu 
aktivovat.  

6. Změna zvýraznění posledních změn v procesu. Změny v procesu jsou kromě tučného 
písma vyznačeny ještě ikonou červeného puntíku na záložkách Přílohy, Pracovní kroky 
nebo E-maily podle toho, kde všude byly provedeny změny (viz kapitola Seznam příloh 
procesu v Uživatelské příručce). 

7. E-mailové adresy se při psaní automaticky doplňují, pokud již byly použity. Známé 
adresy tak nemusíte vybírat z adresáře.  

8. Zjednodušení postupu přidávání ikon pro workflow a šablony dokumentů na panely 
nástrojů. Postup najdete v kapitole  

9. Koš ve sdílených složkách je nyní dostupný pro všechny uživatele. Uživatel vidí 
seznam všech procesů, které koš obsahuje, otevřít může pouze ty procesy, pro které má 
přístupová práva.  

10.  Procesy lze nyní filtrovat i podle účastníka, který v procesu není (např. vyhledávám 
všechny procesy, kde není uživatel Novák Jan), znaménko „=“ u položky účastník lze změnit 
na „<>“. 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.2 

Datum vydání: leden 2010 

 

Co je nového ve verzi 4.2 a kde v manuálu změny najdete? 

1. Ve vlastnostech příloh se nyní zobrazuje velikost každé přílohy v aktuální 
verzi, včetně všech verzí a oba údaje jsou uvedeny i v komprimované podobě. 
V otevřeném procesu najdete údaj o velikosti aktuální verze přílohy v samostatném 
sloupci v seznamu příloh (máte-li přílohy zobrazené jako seznam, nikoliv jako ikony), 
v seznamu procesů najdete údaje o velikosti příloh v závorce za názvem 
jednotlivých příloh aktuálně označeného procesu. Zobrazuje se také velikost celého 
procesu a e-mailů. Podle velikosti procesů lze také filtrovat. (Více informací najdete 
v kapitole Správa příloh v Uživatelské příručce M/TeamBridge).  

2. Nastavení sloupců lze ukládat pro každou složku v aplikaci M/TeamBridge 
odlišně. Každá složka tam může obsahovat jiné sloupce v libovolném pořadí. 
Nastavení se týká i šířky sloupců. Nově je k dispozici sloupec „Velikost procesu“, 
pro e-maily pak sloupce „Naposledy přijato od“ a „Naposledy odesláno na…“. 
Nastavení sloupců využijete zejména u složek s e-maily (zobrazení výše zmíněných 
sloupců, které ve složce s běžnými procesy nevyužijete) nebo u složek s workflow 
procesy, kde Vás zajímají hodnoty určitých proměnných (příklady najdete v kapitole 
Nastavení sloupců v Uživatelské příručce M/TeamBridge). 

3. Nepřítomnost uživatele (dříve absence) se nyní zadává na samostatné záložce 
dialogu Uživatelská data. Termín absence se automaticky promítne do 
kalendáře jako celodenní událost. Na této záložce také můžete zadat text 
automatické odpovědi na příchozí e-maily.  

4. Z důvodu bezpečnosti uložení změn lze nově nastavit, aby se dokumenty 
uložené v M/TeamBridge otevíraly jako proces, ve kterém vidíte tento 
dokument jako přílohu. Nastavení přímého provádí administrátor v aplikaci M/User 
(nastavení viz Příručka pro administrátora M/TeamBridge). 

5. Na panel nástrojů otevřeného procesu může nyní administrátor vytvořit 
vlastní tlačítka „uživatelských akcí“, ke kterým přiřadí skript, aby vykonávala 
určitou funkci. Tlačítka se budou zobrazovat pouze uživatelům s patřičným 
oprávněním. Můžete tak například dále pracovat s ukončenými workflow procesy 
nebo spouštět skripty i v procesech bez workflow (nastavení viz Příručka pro 
administrátora M/TeamBridge). 
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Aplikace:  M/TeamBridge  

Verze:   4.1 

Datum vydání: říjen 2009 

 

Co bylo nového ve verzi 4.1 a kde v manuálu změny najdete? 

1. M/TeamBridge lze nastavit jako výchozí e-mailový klient.  

2. Lze odesílat e-maily i ze sdílených složek pod adresou aktuálně přihlášeného 
uživatele.  

3. M/TeamBridge podporuje potvrzení o přečtení e-mailů. V horní části okna e-
mailu jsou k dispozici tlačítka pro odeslání potvrzení.  

4. Procesy lze označovat jako přečtené nebo naopak nepřečtené, pokud se k nim 
budete chtít vrátit.  

5. V adresáři nyní uvidíte i kontakty, u kterých není uložena e-mailová adresa. 
Tuto možnost lze aktivovat v případě potřeby zaškrtnutím pole v dialogu Adresář.  

6. Je možné nastavit automatickou odpověď pro případ nepřítomnosti. Nastavíte 
ji v dialogu Uživatelská data na záložce Nepřítomnost.  

7. Po přesunu do složky Nové procesy se deaktivuje filtr. Toto nastavení lze 
vypnout v dialogu Nastavení na záložce Obecné.  

8. Přílohy procesu, které již nejsou z jakýchkoliv důvodů aktuální, lze nyní 
deaktivovat. Zůstanou tak součástí procesu, je možné je otevřít, ale jsou 
rozpoznatelné od aktivních příloh procesu. Stejným způsobem můžete deaktivovat 
i koncepty e-mailů.  

9. Otevírání dokumentů jako procesy. Dokumenty uložené v MTB, případně přílohy, 
které budou otevírány přímo ze seznamu procesů, se nově mohou otevírat jako 
procesy. Toto je ovlivněno atributem AttachmentOnlyOpenType. Důvodem k tomuto 
bylo, že v kombinace s některými verzemi MS office docházelo ke ztrátě 
rozpracovaných dat příloh. 


