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Animace loga TAS
Líbí se Vám animace loga při loginu?
Už jste vyzkoušeli kliknout na zelenou tečku...?

Šifrování DMS
V našem vývoji nepřidáváme vždy jen novinky pro koncové uživatele, ale také velmi dbáme na
bezpečnost.
Proto jsme nyní začali nabízet možnost šifrování všech dokumentů vložených do TASu bez
negativního dopadu na rychlost jako takovou. Dokumenty jsou šifrovány metodou aes-256-ctr, která
zaručuje, že ani správci serverů či případní útočníci nebudou schopni Vaše dokumenty rozšifrovat a
zneužít.
Samozřejmostí je zaslání dešifrovacího klíče klientovi ve fyzické podobě (vytištěno), aby v případě
nutnosti mohl vlastními prostředky dokumenty dešifrovat.
-MKR-

Úvodní průvodce v TAS4

Omylem jsem nahrál špatný dokument :(
Jedna ze základních funkcionalit TASu je nemožnost mazání dokumentů v průběhu
procesu.
Tuto možnost mají pouze vybraní uživatelé s administrátorskými oprávněními.
Je to z toho důvodu, že na základě přiložených dokumentů se účastníci procesu
mohou rozhodovat, jak se svým úkolem naloží. Pokud by měl jakýkoliv uživatel
možnost svůj dokument kdykoliv smazat, vyvolal by tím problémy zejména při
zpětném dohledávání průběhu případu či auditu.
To však neplatí v situacích, kdy se uživatel při plnění svého úkolu spletl a nahrál špatný
soubor.

Vzpomínáte si, když jste poprvé otevřeli TAS a začali jste se seznamovat s prostředím
aplikace?
Nyní Vám v tom budou pomáhat Průvodci, které budete moci spustit z pravého horního
rohu domovské stránky.
Průvodci Vás budou interaktivně provádět po TASu s cílem efektivnějšího používání a
lepšího seznámení se s jeho funkcemi. Průvodci jsou dostupní také ve všech jazycích
TASu, stačí jen změnit hlavní jazyk aplikace.
Momentálně si na nové verzi můžete vyzkoušet našeho prvního průvodce „Vítejte v TASu“.
Další průvodce budeme postupně doplňovat a budeme rádi, za Vaše náměty.

To jsme změnili v nové verzi TASu. Pokud se tedy spletete a nahrajete při řešení úkolu
jinou přílohu, než jste chtěli, můžete ji smazat, a to až do doby, než tento úkol splníte.

-ADE-

-AZN-

...co byste rádi do TASu implementovali Vy?

dejte nám vědět:

