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Aplikace:  M/Data  

Verze:   3.2 

Aktualizace:  2 

Datum vydání: květen 2018 

Novinky a opravy verze 3.2.0.2 

1. GDPR – S ohledem na nařízení GDPR, byly do systému přidány nové funkce, které 
jsou v kontextu změn dalších produktů, popsány na stránce: 
http://wiki.enteam.cz/index.php?title=GDPR  

 

2. GDPR důvod a termín: u kontaktu i u společnosti na kartě Obecné přibyla pole 
GDPR důvod a GDPR termín. Do těchto polí je možné zadat důvod, na jehož 
základě firma drží údaje o fyzické osobě. Dle termínu je pak možné záznamy 
vyhledávat standardními nástroji modulu M/Data, případně pomocí nové GDPR 
agendy. 

 

http://wiki.enteam.cz/index.php?title=GDPR
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Aplikace:  M/Data  

Verze:   3.1 

Aktualizace:  1 

Datum vydání: únor 2017 

Novinky a opravy verze 3.1.0.1 

3. Opravena editace v seznamu kontaktů a společností: V menu 

Zobrazení/Povolit editace v seznamu je možné povolit editace záznamů přímo 

v jejich hlavním seznamu. Po editaci libovolného záznamu docházelo k pádu 

aplikace. Chyba je nyní opravena. 

4. Ikony: aplikace získala novou ikonovou sadu 

5. Rejstřík ARES: při zakládání, nebo editaci společnosti je možné její údaje načíst 

tlačítkem  z centrálního registru firem ARES. 

6. Změna přepínání mezi společnostmi a kontakty: tlačítka pro změnu pohledu 

na kontakty a společnosti byla změněna. 
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Aplikace:  M/Data  

Verze:   3.0 

Aktualizace:  4 

Datum vydání: srpen 2016 

Novinky a opravy verze 3.0.0.4 

7. Navýšení rychlosti: s ohledem na výkon byl změněn algoritmus načítání 

seznamu společností a kontaktů.  
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Aplikace:  M/Data  

Verze:   2.9 

Aktualizace:  4 

Datum vydání: květen 2015 

Novinky a opravy verze 2.9.0.4 

1. Mazání aktivit: byl upraven mechanismus mazání aktivit tak, aby umožňoval 

mazání také sdílených aktivit a aktivit umístěných ve více složkách najednou.  

2. Zakládání aktivit: každou aktivitu je nyní možné zároveň zakládat jako osobní, 

tak i sdílenou. 

3. Řazení filtrů: filtry kontaktů a společností jsou nově řazeny dle abecedy 

4. Editace v seznamu: při zapnuté editaci záznamu v seznamu byl snížen počet 

překreslení obrazovky. K překreslení obrazovky dochází pouze v případě řazení 

dle editované položky. 

5. Uživatelská položka napojená na roli v M/User: nově založenou uživatelskou 

položku lze napojit na roli v M/User. Např. uživatelskou položku „Obchodník“ lze 

napojit na roli „Obchodník“ a u každé společnosti pak vybírat přiřazeného 

obchodníka. 

6. Prokliky do webových aplikací, jako např. proklik na Justici, Mapy, apod., byly 

přidány na detail společnosti na kartu Ostatní. 
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Aplikace:  M/Data  

Verze:   2.8 

Aktualizace:  3 

Datum vydání: leden 2015 

Novinky a opravy verze 2.8.0.3 

1. Tiskové sestavy: Pro generování tiskových sestav se nově používají 

komponenty FastReport 4.0. Sestavy vytvořené v předešlé verzi nejsou s novou 

verzí kompatibilní. V případě problémů s jejich tiskem se obraťte na podporu 

firmy Leviom data s.r.o. 
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Aplikace:  M/Data  

Verze:   2.7 

Aktualizace:  10 

Datum vydání: říjen 2013 

Novinky a opravy verze 2.7.0.10 

1. Opravena chyba s přidáváním uživatelských položek 

2. Opraveno množství minoritních chyb 
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Aplikace:  M/Data 

Verze:   2.6 

Datum vydání: leden 2013 

Co je nového ve verzi 2.6 a kde v manuálu změny najdete? 

1. Chyby: Bylo opraveno množství chyb. 

2. Rychlost: Došlo k urychlení zobrazování a práce na všech podporovaných 
typech databází. 
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Aplikace:  M/Data 

Verze:   2.5 

Datum vydání: srpen 2012 

Co je nového ve verzi 2.5 a kde v manuálu změny najdete? 

1. Export: Možnost exportování seznamu kontaktů byl rozšířen o CSV, kde jsou 
položky oddělené středníky, což je nativní formát pro použití v Microsoft Excel 

2. Aktivity: Nyní je možné mazat aktivity a přidružené procesy přímo z M/Data. 
Možnost mazání uživatelem ve sdílené složce je omezena nastavenými právy 
na dotyčnou sdílenou složku. 

3. Filtrování: Při nastavení filtrování kontaktů se stávalo, že podmínka nebyla 
uložena při uzavření. Nyní dialog před uzavřením upozorní na tuto skutečnost. 

4. Aktivity: Při zakládání nové aktivity je nyní zobrazen informační dialog. 

5. Aktivity: Založení nové aktivity je nyní okamžitě propsáno do jejich seznamu. 
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Aplikace:  M/Data 

Verze:   2.4 

Datum vydání: červen 2011 

Co je nového ve verzi 2.4 a kde v manuálu změny najdete? 

1. Seznam procesů aktivit lze nově exportovat do HTML včetně všech textů 
procesu, účastníků atd.  Pokud máte kontakt / společnost otevřený na záložce 
M/Teambridge, slouží k tomu volba EXPORTOVAT SEZNAM DO HTML v menu 

NÁSTROJE nebo ikona  na liště. 

2. Správa uživatelských položek se nově nachází v menu NÁSTROJE. 

3. Aktivity lze nově zakládat z plovoucího menu na seznamu kontaktů / 
společností (klik pravým tlačítkem myši -> Založit aktivitu -> výběr ze seznamu 
dostupných aktivit). 

Import kontaktů byl rozšířen o volbu, podle čeho se mají párovat stejné 
kontakty / společnosti, a byly rozšířeny možnosti, co s takovým kontaktem dále 
udělat. 
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Aplikace:  M/Data 

Verze:   2.3 

Datum vydání: prosinec 2010 

Co je nového ve verzi 2.3 a kde v manuálu změny najdete? 

1. Spuštění z příkazové řádky: M/Data je možné spustit z příkazové řádky tak, 

aby se otevřela na nějaké společnosti, nebo kontaktu. Lze využít např. pro 

otevření společnosti připojené k procesu v M/TB pomocí uživatelské akce 

v M/TB. Parametry pro otevření M/Data jsou  

mDataGUI.exe -f:comp:10 

mDataGUI.exe -o:cont:14 

 

kde -o značí otevření společnosti nebo kontaktu a –f pouze výběr v hlavním 

seznamu programu M/Data. 

 

2. Zobrazení procesů v MTB: Nově je možné krom seznamu osobních a 

sdílených procesů zobrazit i všechny procesy naráz. 
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Aplikace:  M/Data 

Verze:   2.2 

Datum vydání: září 2010 

 

2. Sídla a pobočky: byla zavedena nová vlastnost společností a to „Sídlo 
společnosti“. Všechny společnosti, které mají stejné IČO jsou považovány za 
pobočky. Všechny pobočky je možné zobrazit kliknutí na odkaz „zobrazit 
pobočky“ a to přímo ze záložky obecné na libovolné pobočce.  

3. Datum posledního kontaktu: především pro obchodníky byla přidána nová 
vlastnost „datum posledního kontaktu“ a to jak na společnosti, tak na kontakt. 
Jde o datumovou hodnotu, dle které je možné kontakty/společnosti řadit, nebo 
v nich vyhledávat. 

4. Změna vzhledu: byly změněny ikony a některé položky menu byly přesunuty na 
jiné pozice v menu. 

 

Aplikace:  M/Data 

Verze:   2.1 

Datum vydání: červenec  2010 

1. Náhled kontaktu byl rozšířen o link na společnosti, které jsou s kontaktem ve 
vztahu. 

2. Napojení na Octopus bylo upraveno tak, aby se zabránilo chybovým hláškám 
v případě, že se není možné připojit k internetu. 

 

Aplikace:  M/Data 

Verze:   2.0 

Datum vydání: květen  2010 

 

1. Řešení pohledávek: M/Data 2.0 obsahují napojení na systém Octopus. Jde o 

systém, který sbírá ekonomická data z různých veřejných i neveřejných 

databází a je schopen Vám poskytnou informace o bonitě Vámi prověřované 

společnosti. Detaily aplikace naleznete v samostatném manuálu Octopus.pdf 

Aplikace:  M/Data 
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Verze:   1.0.0.105 

Datum vydání: únor  2010 

1. Hromadná změna údajů: Administrátor může naráz změnit jednu vlastnost 

vybraných kontaktů. (Kapitola 8.5) 

2. Linky na Mapy.cz a rejstříky: Na postraním panelu u společností jsou 3 linky 

do webu. Dle adresy společnosti se ukáže její poloha na www.mapy.cz. Dále je 

zde odkaz na Obchodní a Statistický rejstřík. V rejstřících je vyhledáváno dle 

IČO společnosti. 

3. Automatické rozšiřování databáze pro nové uživatelské položky: pokud 

administrátor založí novou uživatelsky definovanou položku, tak pro ní bude 

v databázi automaticky vytvořen sloupec. V předchozích verzích musel 

administrátor databázi rozšiřovat ručně. (Kapitola 8.2) 

4. Import a Export: možnosti importu a exportu kontaktů/společností  byly 

významně rozšířeny. 

5. Zobrazované jméno: položka celé jméno byla přejmenována na Zobrazované 

jméno 

Aplikace:  M/Data 

Verze:   1.0.0.103 

Datum vydání: květen 2009 

1. Zakládání procesů na záložce M/TeamBridge v okně 
kontaktu/společnosti: Pro uživatele jsou stanoveny typy procesů, které smí 
zakládat v M/Teambridge z prostředí M/Dat. Pomocí panelu Aktivity je možné 
zakládat nové neřízené procesy a spouštět workflow. 

(Kapitola 4.2 Přidání nového kontaktu, Záložka M/TeamBridge – Nový 
proces, kapitola 8.6 Nastavení aktivit na záložce MTB) 

 

 

 

 

Aplikace:  M/Data 

http://www.mapy.cz/


CRM – Novinky do verze 3.2 

13/13 

Verze:   1.0.0.100 

Datum vydání: březen 2009 

1. Zobrazení seznamu filtrů: Uživatel si může nastavit, zda si přeje zobrazit 
v rozbalovacím seznamu filtrů na panelu nástrojů také složky, ve kterých jsou 
filtry uloženy. Nastavení se provede v menu Zobrazení zapnutím nebo 
vypnutím možnosti Složky v rozbalovacích seznamech filtrů. 

Toto platí jak pro filtry seznamů kontaktů/společností (Kapitola 5.3 
Vyhledávání podle přednastavených filtrů), tak pro filtry procesů na záložce 
M/TeamBridge otevřeného kontaktu/společnosti (Kapitola 4.2 Přidání nového 
kontaktu, podkapitola Záložka M/TeamBridge).  

2. Právo “pouze nahlížet“: Uživatelům lze nastavit právo pouze prohlížet 
kontakty a společnosti bez možnosti jakýchkoli změn (atribut 
ContactReadOnlyMode nastavený na true).  

(Kapitola 4.2 Přidání nového kontaktu, kapitola 8.12 Nastavení práva pouze 
prohlížet) 


