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...co byste rádi do TASu implementovali Vy? dejte nám vědět:

SRPEN

Díky nové možnosti zapisování proměnných z jednoho procesu do druhého dostává provázanost 
procesů v TASu nový rozměr. 
Nyní můžete například v přehledech zobrazovat, kolik ještě zbývá dočerpat z objednávky nebo jaká 
částka je již vyfakturována na smlouvu. Data si poté můžete lehce vyexportovat do Excelu a následně 
vyhodnocovat. Samozřejmostí je podrobné logování veškerých změn provedených pomocí této nové 
funkcionality.

-FBR-

Aktualizace hodnot v souvisejících procesech

Celý dnešní svět je závislý na konektivitě a tak i my rozšiřujeme své možnosti napojení.
Po vytvoření SOAP a REST konektorů, pro online napojení na jakýkoliv otevřený systém 3. strany,  
jsme nyní zapracovali také na napojení přímo na databázi systémů 3. stran.
Jsme tak schopni velmi rychle a efektivně stáhnout číselníky dodavatelů z databází vašeho ERP/CRM 
systému nebo si třeba stáhnout seznam zaměstnanců z HR systému.
Vše jednoduše, bez dalšího vývoje.

-MKR-

Rozšíření konektivity

Nové chování položky datum ve formuláři
V úkolech, kdy je nutné vyplnit více položek, je nyní zapisování dat mnohem přívětivější a intuitivnější.

Při zadávání většího množství dat ve formuláři úkolu je praktické používat pouze klávesnici a pohybovat 
se po položkách prostřednictvím tabulátoru. Pokud nyní chcete zapsat nové datum, tak po označení 

konkrétní položky je možné jej zadat ve formátu „ddmmyyyy“ nebo „mmddyyyy“ a potvrdit enterem.
Vámi uvedená hodnota se vloží do položky a doplní se znaménky „.“, pokud máte zvolen český jazyk,

a „/“, pokud máte nastaven v TASu jazyk anglický.

Dále přibyla možnost pohybovat se v položce datum po otevřeném kalendáři šipkami klávesnice.
Lze tak jednoduše vybrat nové datum bez nutnosti 

jeho zapisování, postačí se jen kurzorem (šedivě 
označené pole) přemístit na konkrétní den a potvrdit 

enterem. Datum se zapíše opět ve formátu se 
znaménky v závislosti na Vámi nastaveném jazyku.
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