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  ÚVOD 

ÚVOD 

Systém Dominus 
Systém Dominus je modulární zabezpečovací zařízení sběrnicového 
typu, umožňující monitorování hlídaného objektu s adresací až na 
čidlo. Je založen na principu přenosu informací po vedení od 
jednotlivých sledovaných bodů, přes linkové moduly, do centra 
systému představovaného ústřednou systému, případně přes další 
přídavné moduly a zařízení na pult centralizované ochrany (PCO).  
 
Maximální počet adresovatelných bodů je 1028 a výhodou systému je 
jednoduchá instalace rozvodů třížilovým kabelem. 
 
Systém Dominus zahrnuje neustále se rozvíjející řadu komponentů 
různých typů a funkcí. 
 
Systém Dominus je vhodný pro zabezpečení objektů středního a 
velkého rozsahu a splňuje ČSN  334590 a IEC 801 (požadavky 
elektromagnetické kompatibility). 
 
Systém Dominus byl schválen Kriminalistickým ústavem FKP pro 
objekty s vyššími riziky (2.kategorie) a je způsobilý pro použití 
k ochraně utajovaných skutečností do a včetně stupně utajení PŘÍSNĚ 
TAJNÉ (dle zákona č.148/1998Sb.). 
 
Funkčnost ústředny není ovlivněna přechodem letopočtu na rok 2000. 

Systém Dominus-Millennium 
Systém Dominus-Millennium je univerzální, stavebnicový, 
multiprocesorový, sběrnicový systém pro sběr, zpracování a distribuci 
informací. Je určen především pro zabezpečení objektů a areálů 
malého, středního i velkého rozsahu s návazností na systém kontroly 
pohybu osob. 
 
Koncepce systému Dominus-Millennium staví na zkušenostech se 
systémy Dominus a Terminus a je tvořen ucelenou řadou několika 
typů ústředen, z nichž každá disponuje jinými možnostmi a rozsahem 
funkcí, což  předurčuje typ objektu, pro který je určena. Programové 
vybavení je pro všechny typy shodné. 
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Komplexnost systému podtrhuje programové vybavení, které dovoluje 
monitorovat a zpracovat historii událostí (programy HisTermW a 
TerminW), konfigurovat ústřednu (program SetTermW), oživovat a 
programovat instalované sběrnice T-bus bez přítomnosti ústředny 
(program TestTerm) a centralizovaně monitorovat a ovládat systém 
prostřednictvím počítače (program PanTermW). 

Program TerminW 
Program TerminW byl vytvořen jako následník programu Terminal a 
je určen pro prostředí Windows 95,98,ME,NT,2000,XP a vyšší. 
Prostředí Windows dovoluje uživateli používat monitorovací program 
současně s jinými aplikacemi, např. dovoluje příjem událostí v 
reálném čase při současné práci v textovém editoru. 
 
Program umožňuje: 
• jednorázově přečíst historii událostí z ústředny po sériové lince, 

telefonní lince nebo síti (režim off-line) 
• průběžně přijímat z ústředny jednotlivé události v reálném čase 

(režim on-line) a tyto současně tisknout 
• prohlížet přijatou nebo archivovanou historii událostí 
• archivovat přijatou historii událostí na disku nebo na tiskárně 
• exportovat celou nebo filtrovanou historii událostí do textového 

souboru 
• současně otevřít několik oken s různými historiemi 
• v režimu on-line zobrazovat stavy zón ústředny (pouze systém 

Dominus) 
• každé osobě pověřené obsluhou definovat přístupové jméno, heslo 

a činnosti, které může provádět 
• kdykoliv změnit obsluhu 
• definovat akce, které se provedou při on-line příjmu nové události 

(aktivace aplikace, zvukový signál) 
• kdykoliv použít rozsáhlou nápovědu. 
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INSTALACE 

Požadavky pro spuštění 
Program TerminW je 32-bitová aplikace určená pro prostředí 
Windows 95,98,ME,NT,2000,XP a vyšší. Pro svoji instalaci vyžaduje 
CD mechaniku a pro připojení ústředny jeden volný sériový port, 
modem anebo síťovou kartu. 
 
Poznámka k systému DOMINUS: 
I když lze počítač propojit přímo s ústřednou, doporučujeme pro 
připojení k ústředně využít expandér EXP3, který bude sloužit jako 
vyrovnávací paměť a zamezí možnému rozpadu spoje z důvodu 
dlouhé odezvy počítače na přijatá data. 

Instalační disk 
Program je dodáván na instalačním CD disku, který obsahuje 
následující soubory: 
 

Setup.exe  instalační program 
Posledni.txt  poslední aktualizované informace 

(nemusí být). 
 
Po nainstalování lze v cílovém adresáři nalézt následující soubory: 
 

TerminW.exe  vlastní program 
TerminW.dll  knihovna programu 
TerminW.hlp  nápověda aplikace 
TerminW.cnt  obsah nápovědy aplikace 
TerminW.hsl  soubor přístupových hesel 
Licence.txt  textový soubor s licenčními podmínkami 
Ctime.txt  textový soubor s aktuálními informacemi 
unins000.exe  program pro odinstalování 
unins000.dat  datový soubor pro odinstalování 

 
podadresář Zvuky obsahuje soubory zvukové signalizace. 
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Instalace 

 
Instalace aplikace se provede automaticky spuštěním instalačního 
programu Setup. Po jeho spuštění a po potvrzení požadavku instalace 
se spustí proces, který vás automaticky povede až do konce instalace. 
 

Vítá Vás průvodce První dialogové okno Vítá Vás průvodce instalací obsahuje základní 
instalací pokyny k instalaci. 

 
Aktivace tlačítka [Další >] způsobí přechod k dalšímu oknu, aktivace 
[Storno] přeruší proces instalace. 
 

Licenční ujednání Dialogové okno Licenční ujednání předkládá podmínky, za kterých 
může uživatel aplikaci používat. Uživatel musí s těmito podmínkami 
bez výhrad souhlasit, což potvrdí zaškrtnutím volby Souhlasím 
s podmínkami Licenčního ujednání. 
 
Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces instalace, aktivace tlačítka 
[< Zpět] způsobí přechod k předchozímu oknu a aktivace tlačítka 
[Další >] způsobí přechod k následujícímu oknu. 
 

Zvolte cílovou Dialogové okno Zvolte cílovou složku umožňuje výběr složky, kam 
složku bude aplikace nainstalována. Pokud vám nevyhovuje implicitně 

nastavená složka, můžete ji změnit. Lze také zadat neexistující složku, 
která bude automaticky vytvořena. 
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Aktivací tlačítka [Další >] dojde k potvrzení cílové složky a přesunu 
k následujícímu oknu. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces 
instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod k předchozímu 
oknu. 
 

Zvolte další úlohy Dialogové okno Zvolte další úlohy umožní vybrat další úkony, které 
se provedou v procesu instalace. 
 
Je-li zaškrtnuta volba Vytvořit na ploše zástupce aplikace, bude na 
pracovní ploše (desktop) vytvořena ikona umožňující spouštění 
aplikace. Implicitně volba není vybrána. 
 
Volby Aplikaci mohou používat se chovají následovně: 
• objeví se pouze v případě, že aplikaci instaluje uživatel 

s administrátorskými právy v prostředí Windows NT, 2000 a XP. 
Implicitní volba Pouze aktivní (přihlášený) uživatel nainstaluje 
aplikaci pouze pro uživatele který provádí instalaci a volba 
Všichni uživatelé nainstaluje aplikaci pro všechny uživatele. 

• instaluje-li aplikaci uživatel s neadministrátorskými právy, volby 
se neobjeví a aplikace je automaticky instalována pouze pro tohoto 
uživatele 

• v prostředích W95, 98 a Me se volby neobjeví a aplikace je 
automaticky instalována pro všechny uživatele. 

 
Aktivací tlačítka [Další >] dojde k potvrzení výběru a přesunu 
k následujícímu oknu. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces 
instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod k předchozímu 
oknu.  
 

Zadejte V dalším dialogovém okně Zadejte identifikační údaje se zadávají 
identifikační údaje registrační údaje aplikace. Ve vstupní řádce Jméno vlastníka může být 

zadáno identifikační jméno vlastníka programu a ve vstupní řádce 
Registrační kód musíte zadat registrační kód aplikace. Není-li tento 
kód platný, bude aplikace nainstalována jako demoverze. 
 
!!! Registrační kód je uveden na etiketě instalačního disku. !!! 
 
Demoverze je plně funkční program, jehož použití je časově omezeno. 
Dobu použitelnosti lze kontrolovat v informačním okně, které se 
objeví při spuštění aplikace a periodicky každých pět minut. 
 
Aktivací tlačítka [Další >] dojde k otevření informačního okna, které 
obsahuje zadané instalačních údaje. Aktivace tlačítka [Storno] přeruší 
proces instalace a aktivace tlačítka [< Zpět] způsobí přechod 
k předchozímu oknu. 
 

Instalace Dialogové okno Instalace připravena obsahuje (pro kontrolu) zadané 
připravena parametry instalace a je posledním oknem před vlastním procesem 

fyzické instalace. 
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Aktivací tlačítka [Instalovat] dojde ke spuštění fyzické instalace. 
Aktivace tlačítka [Storno] přeruší proces instalace a aktivace tlačítka 
[< Zpět] způsobí přechod k předchozímu oknu. 
 

Informace Po ukončení procesu instalace se v závěrečném dialogovém okně 
Informace objeví poslední aktuální zprávy vztahující se k aplikaci. 
 
Aktivací tlačítka [Další >] se přejde k poslednímu dialogovému oknu, 
ve kterém lze stisknutím tlačítka [< Zpět] přejít k předchozímu oknu 
anebo aktivací tlačítka [Dokončit] uzavřít celý instalační proces. 

Spuštění 
Okamžitě po spuštění se program ohlásí dialogovým oknem Nová 
obsluha, kde požaduje identifikační údaje obsluhy. 
 

 
 

Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své jméno (až dvacet 
Heslo libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj kód (čtyři až deset 

libovolných znaků). Jméno i heslo lze definovat v databázi osob 
pověřených obsluhou pomocí příkazů v příkazové skupině Obsluha. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se dává programu na vědomí, že údaje jsou 
zadány a lze pokračovat. Pokud údaje nebudou nalezeny v databázi 
pověřených osob, dojde k chybovému hlášení a uživatel musí údaje 
opravit. Dokud nebudou údaje zadány správně, nebude program 
pokračovat ve své činnosti a nebude ho možno ukončit. Je to proto, 
aby bylo zřejmé, že do systému se pokoušel dostat někdo nepovolaný. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
 
!!! Jméno i heslo pro první spuštění aplikace je uvedeno na etiketě 
instalačního disku. !!! 

Parametry příkazové řádky 

V některých případech může vzniknout požadavek automatického 
spouštění aplikace při startu počítače. V tomto případě musí aplikace 
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automaticky přejít do režimu on-line příjmu bez dotazu na heslo a 
v některých případech také nastavit příslušnou složku pro přijímanou 
historii. Pro řešení této situace byly zavedeny dva parametry 
příkazové řádky: 
 
  /O[<úplná cesta ke složce>] 
 
Parametr říká aplikaci, aby automaticky přešla do režimu ON-LINE a 
pokud je uvedena <úplná cesta ke složce>, pak taky aby nastavila 
úplnou cestu ke složce, kam se budou datové soubory přijatých 
událostí ukládat. Není-li <úplná cesta ke složce> uvedena, otevře se 
dialogové okno pro její výběr. 
 
  /H<jméno obsluhy>:<heslo obsluhy> 
 
Parametr říká aplikaci, že při spuštění nemá otevírat dialogové okno 
pro zadání přístupových dat ale má automaticky nastavit hodnoty 
<jméno obsluhy> a <heslo obsluhy>. Nejsou-li tyto hodnoty nalezeny 
v databázi přístupových dat, bude vypsáno chybové hlášení a otevře se 
dialogové okno pro jejich ruční zadání. 

Spuštění aplikace z příkazové řádky 

Běžné spuštění: 
TERMINW 
 
Potřebujete-li zobrazit konkrétní soubor historie: 
TERMINW <jméno souboru historie.twh> 
 
Potřebujete-li spustit aplikaci přímo do režimu příjmu ON-LINE bez 
dotazu na heslo: 
TERMINW /O[<úplná cesta ke složce>] 

[/H<jméno obsluhy>:<heslo obsluhy>] 

Automatické spuštění aplikace po (re)startu počítače 

Pro automatické spuštění se musí: 
1. Ve složce Programy/Po spuštění vytvořit zástupce aplikace 

TerminW. 
2. Ve vlastnostech zástupce doplnit do popisu cíle výše uvedené 

parametry. 
3. Restartovat počítač. 
 
Příklad 
V příkladě vytvoříme v prostředí Windows 95 automaticky 
spouštěnou aplikaci TerminW, která je ve složce C:\DM\ . Složka pro 
soubory historie bude mít jméno C:\Moje Data\, přístupové jméno 
bude spelza a přístupové heslo bude 1111. 
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Nejprve vytvořte zástupce:  
1. Stiskněte tlačítko Start, vyberte položku Nastavení a Hlavní panel. 
2. Zde vyberte záložku Programy v nabídce Start a stiskněte tlačítko 

Přidat. 
3. Stiskněte tlačítko Procházet, lokalizujte soubor TerminW.exe a 

poté stiskněte tlačítko Další. 
4. Nyní vyberte jako cílovou složku složku Po spuštění a stiskněte 

tlačítko Další. 
5. Pojmenujte nově vytvořeného zástupce, stiskněte tlačítko Dokončit 

a v dalším dialogovém okně tlačítko OK. 
 
Nyní přidejte do zástupce parametry: 
1. Proveďte body 1. a 2. předchozího odstavce a místo tlačítka Přidat 

stiskněte tlačítko Upřesnit. 
2. Vyberte složku Po spuštění a pravým tlačítkem myši klikněte na 

zástupce vytvořeného v předchozím odstavci. Z otevřené nabídky 
vyberte příkaz Vlastnosti. Otevře se Vám dialogové okno ve 
kterém vyberte záložku Zástupce. 

3. Nyní přidejte parametry na konec řádky Cíl a poté stiskněte OK. 
Při přidávání parametrů nezpomeňte na to, že pokud bude někde 
v řetězci obsažena mezera, musí být tento řetězec uzavřen 
v apostrofech (viz. /O“C:\Moje data\“). 

 

 
 
4. Další okno uzavřete křížkem v pravém horním rohu a v dalším okně 

stiskněte OK. 
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Nyní zrestartujte počítač a aplikace TerminW se automaticky spustí.  

Propojení počítače s ústřednou 
1. a) Pomocí sériového kabelu propojte sériový port počítače s 

rozhraním RS232 ústředny. Jako rozhraní RS232 lze použít 
libovolný slot se zásuvnou kartou P232 anebo port COM0. 
b) Nastavený převodník připojte na jedné straně k síti a na druhé k 
libovolnému rozhraní RS232 ústředny. Jako rozhraní RS232 lze 
použít libovolný slot se zásuvnou kartou P232 anebo port COM0. 

 
2. Na počítači nastavte příkazem Nastavení/Parametry typ a 

parametry spojení. 
 
3. Příjem historie spusťte příkazem Historie/Kompletní příjem 

z ústředny anebo příkazem Historie/Průběžný příjem z ústředny. Ve 
stavové řádce aplikačního okna se objeví indikátor času, který 
zbývá do vyhlášení chyby komunikace. 

 
4. Pomocí klávesnice ovládacího panelu spusťte výpis historie 

z ústředny (viz. návody k systémům Dominus a Dominus-
Millennium). 

 
Poznámka k systému Dominus: 
Z důvodů možného rozpadu spoje, doporučujeme pro připojení využít 
expandér EXP3. 

Převodník RS232/Ethernet 

V případě, že bude ústředna k počítači připojena prostřednictvím sítě, 
musí být k jejímu připojení použit převodník RS232/Ethernet. 
Převodník bude k síti obvykle připojen zásuvkou RJ45. V ústředně 
bude převodník připojen na port COM0 anebo prostřednictvím 
zásuvné karty P232. 
 
Před vlastním použitím je nutno převodník naprogramovat a to 
v souladu s popisem daného typu převodníku. Obvyklé parametry pro 
nastavení převodníku jsou: 
 
Sériový port: 

• přenosová rychlost = podle nastavení v ústředně 
• datové bity = 8 
• stop bity = 1 
• parita = bez parity 
• řízení toku = žádné. 
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Síťová konfigurace: 
• mód činnosti konvertoru = TCP server 
• IP adresa konvertoru = dle topologie sítě 
• IP maska konvertoru = dle topologie sítě 
• port konvertoru = dle typu konvertoru 
• timeout pro odpojení klienta při absenci dat = 50 sekund 
• IP adresa clienta = dle topologie sítě 
• IP maska clienta = dle topologie sítě. 

Registrace 
Prosíme zákazníky, aby po zakoupení programu TerminW provedli 
jeho registraci, neboť pouze registrovaným zákazníkům budou 
zasílány informace o nových verzích, dodatcích a případných 
opravách. Podobně budou poskytovány telefonické konzultace pouze 
registrovaným zákazníkům. 
 
Registraci produktu je možno provést telefonicky anebo písemně na 
adrese uvedené v informačním okně příkazu SPELZA s.r.o. anebo 
prostřednictvím elektronické pošty příkazem Registrace ON-LINE. 
V tomto případě zkopírujte níže uvedený dotazník do formuláře pro 
elektronickou poštu, vyplňte ho a odešlete. Ovšem nejjednodušší je 
přímá registrace z internetových stránek výrobce, které lze otevřít 
příkazem Internetové stránky SPELZA. 
 
Registrace by měla obsahovat následující údaje: 
 

 PRODUKT 
    Název: 
    Verze: 
    Datum pořízení: 
    Sériové číslo #: 
  
 FIRMA 
    Jméno: 
    Kontaktní osoba: 
    Přesná adresa: 
    Telefon: 
    Fax: 
    E-mail: 
    WWW-stránky: 
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  POPIS 

POPIS 

Hlavní okno programu 

Vzhled hlavního okna 

 
 
Hlavní okno aplikace obsahuje všechny informace o běžící aplikaci. 
 
V horní části je příkazová řádka, která obsahuje název aplikace a 
všechny příkazy aplikace. 
 
Pod ní je nástrojová lišta, která obsahuje skupiny tlačítek 
umožňujících rychlý přístup k některým frekventovaným příkazům. 
 
V dolní části je stavová řádka, která obsahuje pomocné informace o 
aplikaci. 
 
V prostoru mezi nástrojovou lištou a stavovou řádkou se zobrazují 
požadovaná okna historií s daty historie. Okna historií lze otevřít 
prostřednictvím příkazů Historie/Průběžný příjem z ústředny, 
Historie/Kompletní příjem z ústředny nebo Historie/Otevření historie. 
Pokud je otevřeno více oken historie, lze je uspořádat na ploše pomocí 
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příkazů příkazové skupiny Okna. Počet současně otevřených oken 
historie není omezen. 
 
V pravém dolním rohu je ploška, která umožňuje měnit velikost 
hlavního okna aplikace prostřednictvím myši. Tato ploška není 
dostupná v případě, že hlavní okno aplikace je maximalizováno. 

Příkazová řádka 

 
Je umístěna úplně nahoře v hlavním okně aplikace a obsahuje ikonu, 
název aplikace a nabídku všech příkazů aplikace. Příkazy zobrazené 
šedě nejsou v té chvíli dostupné. 
 
Příkazová skupina Data se objeví pouze tehdy, je-li otevřeno alespoň 
jedno okno historie. 

Nástrojová lišta 

 
Je umístěna v okně aplikace pod příkazovou řádkou a obsahuje 
nabídku nejfrekventovanějších příkazů ve formě grafických tlačítek. 
Příkazy jsou sdruženy do logických skupin, které lze libovolně 
přesouvat. 
 

  Rychlé vyvolání příkazu Historie/Průběžný příjem z ústředny. 

  Rychlé vyvolání příkazu Historie/Kompletní příjem z ústředny. 

  Rychlé vyvolání příkazu Historie/Otevření historie. 

  Rychlé vyvolání příkazu Historie/Zavření historie. 

  Rychlé vyvolání příkazu Obsluha/Změna údajů. 

  Rychlé vyvolání příkazu Obsluha/Databáze obsluh. 

  Rychlé vyvolání příkazu Obsluha/Změna obsluhy. 

  Rychlé vyvolání příkazu Modem/Volání. 

  Rychlé vyvolání příkazu Modem/Zpětné volání. 

  Rychlé vyvolání příkazu Modem/Čekání na zavolání. 

  Rychlé vyvolání příkazu Modem/Zavěsit. 

  Rychlé vyvolání příkazu Nastavení/Aktivovat při události. 

  Rychlé vyvolání příkazu Nastavení/Zvukový signál. 
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  Rychlé vyvolání příkazu Nastavení/Průběžný tisk. 

  Rychlé vyvolání příkazu Nastavení/Parametry. 

  Rychlé vyvolání příkazu Okna/Okna za sebou. 

  Rychlé vyvolání příkazu Okna/Okna pod sebou. 

  Rychlé vyvolání příkazu Okna/Okna vedle sebe. 

  Rychlé vyvolání příkazu Okna/Minimalizace oken. 

  Rychlé vyvolání příkazu Nápověda/Obsah nápovědy. 
 
Kromě nástrojové lišty hlavního okna aplikace obsahují i jednotlivá 
okna historií své vlastní nástrojové lišty. 

Stavová řádka 

Je umístěna v dolní části hlavního okna aplikace a obsahuje pomocné 
informace o činnosti aplikace. 
 

|  |  |  | 
|  |  |  pomocné informace 
|  |  | 
|  |  pověřená obsluha 
|  | 
|  stav zón 
| 
použitý port 
 
 
Použitý port ... pro přímé připojení nebo připojení pomocí modemu. 
Uvádí typ připojeného zařízení, vybraný sériový port a zvolenou 
komunikační rychlost. Pokud je na konci uveden příznak /M, znamená 
to, že je použit modem pro připojení vzdálené ústředny.  
 
Barva, jakou je informace uvedena, hovoří o stavu použitého portu: 
 

černá  port je zavřen, není momentálně touto aplikací 
používán a je proto k dispozici jiným aplikacím, 

zelená  port je používán touto aplikací a není 
momentálně k dispozici jiné aplikaci. Tento 
případ je tehdy, když probíhá příjem dat historie 
z ústředny. 

červená při předchozím použití tohoto portu došlo k jeho 
chybě, např. port nekomunikoval. 

 
 

 
Použitý port... pro připojení pomocí sítě. 
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Uvádí síťovou IP adresu převodníku RS232/Ethernet, kterým je 
ústředna připojena do sítě. Číslo za lomítkem je označení použitého 
portu. 
 
Typ a parametry připojení lze změnit příkazem Nastavení/Parametry. 
 
 
Stav zón 
Uvádí okamžitý stav všech zón systému. Pokud je zóna označena 
písmenem velké abecedy, je příslušná zóna hlídána (je v ostrém 
režimu, je zavřena). Je-li zóna označena písmenem malé abecedy, je 
nehlídána (je v pohotovostním režimu, je otevřena). 
 
Stav zón se zobrazuje pouze v případě, že probíhá příjem historie 
v režimu on-line a je připojena ústředna Dominus. 
 
Pověřená obsluha 
Uvádí jméno té pověřené osoby, která je momentálně přihlášena. 
 
Pomocné informace 
V této části se objevují různá informační hlášení a indikace. Indikace 
může například zobrazovat čas, který zbývá do vyhlášení chyby 
komunikace (při spuštění příjmu). 
 
V pravém dolním rohu je ploška, která umožňuje měnit velikost 
hlavního okna aplikace prostřednictvím myši. Tato ploška není 
dostupná v případě, že hlavní okno aplikace je maximalizováno 

Okno historie 

Vzhled okna historie 
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V horní části okna je jméno souboru historie, jejíž data obsahuje 
příslušné okno. Pod jménem je nástrojová lišta, která obsahuje tlačítka 
umožňující rychlý přístup k příkazům příkazové skupiny Data 
hlavního okna aplikace. 
 
Pokud jsou data kopírována, tištěna nebo načítána ze souboru, objeví 
se v dolní části okna indikátor průběžného stavu operace. 
 
Data v okně historie mohou být zobrazena na šedém nebo bílém 
podkladě. Šedý podklad znamená, že zobrazená data jsou v konečném 
stavu, tj. dále se již nemodifikují. Bílý podklad znamená, že data 
v okně jsou průběžně doplňována. Tento případ nastane např. tehdy, 
když okno zobrazuje historii přijímanou z ústředny v režimu on-line. 
 
Samotná data historie jsou textové řádky v příslušném formátu. Řádka 
zvýrazněná červeným pozadím je poslední přijatá událost v režimu 
on-line. Řádka zvýrazněná šedým pozadím je řádka obsahující text 
hledaný příkazem Data/Hledání. Kromě toho lze zvýraznit šedým 
pozadím libovolnou souvislou oblast řádek (pomocí myši). To je 
účelné tehdy, chceme-li vytisknout pouze některá data historie. 
 
Počet současně otevřených oken historie není omezen. 

Nástrojová lišta okna historie 

 

  Rychlé vyvolání příkazu Data/Smazání. 

  Rychlé vyvolání příkazu Data/Kopírování. 

  Rychlé vyvolání příkazu Data/Výstup. 
 

  Rychlé vyvolání příkazu Data/Hledání. 
Tlačítka pro hledání jsou přístupná pouze tehdy, je-li v řádce pro 
specifikaci hledaného textu uveden nějaký text. Hledaný text je 
řetězec až osmdesáti libovolných znaků. Levé tlačítko hledá od 
aktuální pozice do začátku historie a pravé tlačítko hledá od aktuální 
pozice do konce historie. Bude-li text v nějaké události nalezen, bude 
řádka s touto událostí zvýrazněna šedou barvou. Pokud zde bude text 
definován a bude použit příkaz Data/Výstup, pak bude tento text 
sloužit jako textový filtr pro výběr událostí z historie. 
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Data historie 

Struktura události je odvislá od režimu, v kterém byla počítačem 
přijata a od zařízení které událost vysílá. 
 
Každá událost obsahuje datum a čas vzniku události a textový popis 
události. Kromě toho může obsahovat pořadové číslo události, popis 
uživatele který událost zrušil a čas a datum potvrzení události. 
 
Všechna data a časy uvedené v událostech jsou odvozeny z ústředny. 
 
Kromě vlastních položek historie může ústředna zasílat i hlavičku 
historie, což je pouze nevýznamná textová informace. 
 
Aplikace doplňuje do historie také informace o čase a důvodu 
aktivace a deaktivace příjmu z ústředny (pouze v režimu on-line). 
Datum i čas je v těchto doplňkových informacích odvozen z času 
počítače a nemusí proto přesně souhlasit s časem ústředny. 

Nápověda 
Systém nápovědy umožňuje poskytnout komplexní informaci o 
kterémkoliv příkazu, tlačítku či prvku dialogového okna. K dispozici 
je několik variant nápovědy: 
 
Rychlá nápověda - ukazuje-li kurzor myši na některý z prvků 
dialogového okna, pak lze nápovědu k tomuto prvku vyvolat stiskem 
pravého tlačítka myši anebo stiskem otazníku v pravém horním rohu 
dialogového okna a následným vybráním prvku. 
 
Je-li vybrán některý z příkazů, je ve stavové rádce vypsán komentář 
k tomuto příkazu. 
 
Bublinová nápověda - ukazuje-li kurzor myši na některé z tlačítek 
v příkazové řádce po dobu asi 1 sekundy, objeví se bublina popisující 
toto tlačítko. 
 
Tlačítko [ Pomoc ] dialogového okna vypíše nápověda ke všem 
ovládacím a informačním prvkům tohoto dialogového okna. 
 
Příkazová skupina Nápověda obsahuje příkazy, které nabízejí 
komplexní nápovědu k programu TerminW. 
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Okno pro výběr souborů 

 
 
Okno pro práci se soubory je využíváno všemi příkazy pracujícími se 
soubory historie. Název dialogového okna je odvislý od příkazu, který 
toto okno právě využívá. Drobné textové odchylky v pojmenování 
ovládacích prvků nejsou z hlediska funkce podstatné. Různé verze 
Windows mohou ovlivnit vizuální podobu okna. 
 

Kde hledat Seznam Kde hledat zobrazuje všechny dostupné diskové jednotky a 
složky. Stiskem tlačítka označeného šipkou dojde k vypsání jejich 
systémové hierarchie. Vybráním položky ze seznamu dojde 
k zobrazení složek a souborů vztahujících se k vybrané položce. 
Vybráním složky nebo souboru v seznamu souborů, dojde k jeho 
otevření. 
 

Název souboru Ve vstupní řádce Název souboru lze zadat přímo jméno požadovaného 
souboru. Lze napsat úplnou cestu k souboru anebo použít tzv. globální 
znaky * a ? (např. HIS?.*). Není-li zadaná cesta, hledá se v otevřené 
složce. 
 

Soubory typu Seznam Soubory typu zobrazuje všechny filtry pro výběr souborů. 
Stiskem tlačítka označeného šipkou Soubory typu dojde k vypsání 
všech dostupných předdefinovaných typů souborů. Následným 
výběrem jednoho z těchto typů lze zúžit počet vypisovaných souborů. 
 

  Tlačítko způsobí vypsání obsahu složky, která je v systémové 
hierarchii o jeden stupeň výš. 
 

  Tlačítko umožní vytvořit novou složku. 
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  Tlačítko zvolí u vypisování souborů takový režim, že se 
zobrazují pouze ikona a jméno souboru. 
 

  Tlačítko zvolí u vypisování souborů takový režim, že se 
zobrazují kromě ikony a jména souboru také jeho velikost, typ a 
datum změny. 
 

[ Otevřít ] Aktivací tlačítka [Otevřít] dojde k vlastnímu otevření anebo vytvoření 
vybraného souboru. 
 

[ Storno ] Aktivací tlačítka [Storno] se výběr souboru neprovede a okno se 
uzavře. 
 

[ Nápověda ] Aktivací tlačítka [Nápověda] lze obdržet nápovědu vztahující se 
k tomuto oknu. 

Informační okna 
Informační okno používá aplikace tehdy, potřebuje-li zobrazit 
libovolnou informaci. Typ informačního okna a jméno aplikace, která 
hlášení vyvolala, je v horní části okna. 
 

 
 
Grafický symbol vyjadřuje typ informačního okna. 
 

 Jde o informační okno. 
 

 Jde o okno oznamující chybu. 
 

 Jde o okno varující uživatele. 
 

 Jde o potvrzovací okno. 
 

 Jde o všeobecné okno. Místo tohoto symbolu může být obecná 

ikona aplikace . 
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[ OK ] Tlačítko [OK] se objevuje ve všech typech informačního okna, kromě 

potvrzovacího. Jeho aktivace způsobí uzavření okna. 
 

[ Ano ] Tlačítko [Ano] se objevuje v potvrzovacím okně. Jeho aktivace 
způsobí provedení činnosti, která je popsána v textové části 
informačního okna. 
 

[ Ne ] Tlačítko [Ne] se objevuje v potvrzovacím okně. Jeho aktivace 
způsobí, že činnost, která je popsána v textové části informačního 
okna, se neprovede. 
 

[ Zrušit ] Tlačítko [Zrušit] se někdy objevuje v potvrzovacím okně. Jeho 
aktivace způsobí uzavření okna a obvykle i přerušení probíhajícího 
příkazu. 
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PŘÍKAZY 

Příkazová skupina Historie 
Příkazy této příkazové 
skupiny umožňují přijímat 
události z ústředny v reálném 
čase (Průběžný příjem z 
ústředny), přijmout 
kompletní historii událostí 
(Kompletní příjem 
z ústředny), načíst historii 
z disku (Otevření historie, 1, 
2, 3 a 4), zavřít okno historie 
(Zavření historie) a ukončit 

činnost aplikace (Konec). 

Průběžný příjem z ústředny 

Příkaz dovoluje průběžně číst historii událostí z ústředny do souboru 
na disku. Tento režim příjmu se nazývá on-line, protože příjem 
událostí probíhá kontinuálně v reálném čase. 
 
Pro správnou funkci je nutno provést odpovídající propojení počítače 
s ústřednou. 
 
Volbu jména souboru, do kterého bude historie průběžně ukládána, 
provádí automaticky aplikace. Vychází z data, kdy je historie 
přijímána. Např. jméno je TD020317.TWH představuje historii 
přijímanou dne 17.03.2002. Pokud dojde ke změně data v době 
příjmu, bude starý soubor uzavřen a nové události budou ukládány do 
nově vygenerovaného souboru. Pokud bude příjem přerušen a opět 
spuštěn ve stejný den, budou nové události ukládány na konec téhož 
souboru  
 
Jméno složky, do které bude soubor s historií uložen, lze vybrat 
prostřednictvím dialogového okna Vyhledat složku. 
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[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] dojde k vybrání složky a odstartování 
průběžného příjmu. 
 

[ Storno ] Aktivací tlačítka [Storno] se výběr složky neprovede, okno se uzavře 
a příjem se neuskuteční. 
 
Vlastní příjem je zahájen vytvořením nového okna historie, do kterého 
aplikace zapíše informaci o spuštění příjmu. Současně s tím se ve 
stavové řádce objeví indikátor zbývajícího času pro navázání 
komunikace s ústřednou. Pokud se do vypršení času komunikace 
nerozběhne, bude indikována chyba příjmu. 
 
Dojde-li v libovolném okamžiku příjmu k přerušení spojení, bude 
indikována chyba příjmu. V tomto případě aplikace neukončí 
komunikaci ale očekává opětovné zahájení přenosu ze strany 
ústředny, což je indikováno indikátorem ve stavové řádce. 
 

Probíhající příjem je indikován také tím, že tlačítko  zůstává trvale 
stisknuto. Pokud bude příkaz vybrán v době, kdy příjem již probíhá, 
dojde k okamžitému přerušení příjmu a aplikace zapíše do historie 
informaci o ukončení příjmu. 

Kompletní příjem z ústředny 

Příkaz dovoluje přečíst historii událostí z ústředny do souboru na 
disku. Tento režim příjmu se nazývá off-line, protože se přijímají 
pouze události již zapsané v historii ústředny. 
 
Pro správnou funkci je nutno provést odpovídající propojení počítače 
s ústřednou. 
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Volbu jména souboru, do kterého bude historie uložena, lze provést 
prostřednictvím dialogového okna Příjem historie z ústředny. 
 
Vlastní příjem je zahájen vytvořením nového okna historie. Současně 
s tím se ve stavové řádce objeví indikátor zbývajícího času pro 
navázání komunikace s ústřednou. Pokud se do vypršení času 
komunikace nerozběhne, bude indikována chyba příjmu. 
 

Probíhající příjem je indikován také tím, že tlačítko  zůstává trvale 
stisknuto. Pokud bude příkaz vybrán v době, kdy příjem již probíhá, 
dojde k okamžitému přerušení příjmu. 

Otevření historie 

Pokud byla historie již dříve přijata z ústředny a uložena na disk, pak 
je možno tímto příkazem tuto historii otevřít a následně prohlížet. 
 
Prostřednictvím dialogového okna Otevření historie musí být vybrán 
soubor, ze kterého má být historie přečtena. 
 
Otevření historie je zahájeno vytvořením nového okna historie a 
průběh načítání dat historie je indikován ve stavové řádce sloupcovým 
indikátorem. 

Zavření historie 

Je-li otevřeno nějaké okno historie, pak tento příkaz způsobí jeho 
zavření. Příkaz není možno aplikovat na okno, které zobrazuje dosud 
přijímanou historii (data mají bílý podklad). 
 
Příkaz pouze zavře okno historie ale historie zůstává uchovaná 
v souboru. 

Naposledy použité historie 

Každý příjem, otevření či uložení historie způsobí, kromě jiného, i 
uchování jména této obsluhované historie v seznamu naposledy 
obsluhovaných historií. To lze s výhodou využít pro jejich rychlejší 
výběr a otevření. V seznamu se pod čísly 1 až 4 objeví jména 
posledních čtyř obsluhovaných historií. Není-li celý seznam obsazen 
(což je možné pouze v době, kdy aplikace byla nainstalována a nebyly 
ještě obslouženy čtyři různé historie), je příslušné číslo nedostupné. 
 
Příkaz se tedy liší od příkazu Historie/Otevření historie pouze tím, že 
se historie nevybírá prostřednictvím výběrového okna ale je otevřena 
automaticky. 
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Konec 

Ukončení běhu aplikace. Příkaz je dostupný pouze pokud neprobíhá 
příjem historie. 

Příkazová skupina Okna 
Příkazová skupina nabízí 
všechny příkazy pro práci 
s okny historie. Tyto příkazy 
nabízejí uspořádání všech 
otevřených oken historie 
v hlavním okně aplikace 
(Okna za sebou, Okna pod 

sebou, Okna vedle sebe), minimalizaci oken do lišt (Minimalizace 
oken) a přímý výběr konkrétního okna aplikace. 

Okna za sebou 

Je-li otevřeno více oken historie, pak tato okna budou uspořádána tak, 
že další okno částečně překrývá okno předchozí. 

Okna pod sebou 

Je-li otevřeno více oken historie, pak tato okna budou v prostoru 
hlavního okna aplikace rozložena pod sebou. Pokud bude současně 
otevřeno víc než tři okna, nebudou tato okna rozložena pod sebou ale 
aplikace vybere co nejoptimálnější rozložení. 

Okna vedle sebe 

Je-li otevřeno více oken historie, pak tato okna budou v prostoru 
hlavního okna aplikace rozložena vedle sebe. Pokud bude současně 
otevřeno víc než tři okna, nebudou tato okna rozložena vedle sebe ale 
aplikace vybere co nejoptimálnější rozložení. 

Minimalizace oken 

Použití tohoto příkazu způsobí, že všechna otevřená okna historie 
budou minimalizována do lišty a přesunuta ke spodnímu okraji 
hlavního okna aplikace. 
 
Výjimku tvoří okno, které zobrazuje dosud přijímanou historii (bílé 
pozadí dat). Toto okno zůstane beze změny. 
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Příkazová skupina Data 
Příkazová skupina je dostupná pouze tehdy, je-li 
otevřeno alespoň jedno okno historie. Nabízí 
příkazy pro hledání textu v událostech historie 
(Hledání), mazání dat historie z disku (Smazání), 
kopírování dat historie do jiného souboru 

(Kopírování) a výstup dat historie na tiskárnu nebo do textvého 
souboru (Výstup). 

Hledání 

Příkaz slouží k vyhledání určitého textu v datech historie. 
 
Bude-li text v nějaké události nalezen, bude řádka s touto událostí 
zvýrazněna šedou barvou. 
 
Po spuštění příkazu se automaticky objeví okno Hledání, 
prostřednictvím kterého uživatel zadává vyhledávaný text a směr 
vyhledávání. 
 

 
 

Co hledat Ve vstupní řádce Co hledat lze zadat text, který bude v historii 
vyhledáván. Text může být libovolná posloupnost až osmdesáti znaků. 
 

Směr hledání V rámečku Směr hledání lze zvolit jeden ze dvou směrů prohledávání 
historie. 
 
Dopředu - volba představuje vyhledávání od aktuální události do 
konce historie. 
 
Dozadu - volba představuje vyhledávání od aktuální události do 
začátku historie. 
 
 

[ Hledat další ] Aktivací tlačítka [Hledat další] je hledán další výskyt zadaného textu. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] je příkaz ukončen a k dalšímu hledání 
nedojde. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet tuto nápovědu. 
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Smazání 

Příkaz způsobí zavření okna historie a smaže soubor obsahující tuto 
historii. Příkaz není možno aplikovat na okno, které zobrazuje dosud 
přijímanou historii (data mají bílý podklad). 
 
Příkaz není přístupný tehdy, je-li v některém z oken historie spuštěn 
tisk nebo kopírování. 
 
Před smazáním se aplikace ještě ujistí, zda má historii opravdu 
smazat. 

Kopírování 

Příkaz lze použít tehdy, dojde-li uživatel k názoru, že potřebuje data 
některé historie zkopírovat do jiného souboru. 
 
Výběr cílového souboru se provede prostřednictvím dialogového okna 
Kopírování historie. 
 
Průběh kopírování dat historie je indikován ve stavové řádce 
sloupcovým indikátorem. 
 
Příkaz není přístupný tehdy, je-li v některém z oken historie spuštěn 
tisk nebo jiné kopírování. 
 

Probíhající kopírování je indikováno také tím, že tlačítko  zůstává 
trvale stisknuto. Pokud bude příkaz vybrán v době, kdy kopírování již 
probíhá, dojde k okamžitému přerušení již probíhajícího kopírování. 

Výstup 

Z důvodu archivace anebo dalšího zpracování dat historie, lze historii 
vytisknout na tiskárně anebo vyslat do textového souboru. 
 
Průběh výstupu dat historie je indikován ve stavové řádce sloupcovým 
indikátorem. 
 
Příkaz není přístupný tehdy, je-li v některém z oken historie spuštěn 
jiný tisk nebo kopírování. 
 
Tlačítka [Tisk] a [Nastavení tiskárny] jsou dostupná pouze tehdy, 
není.-li v hlavním okně aplikace nastaven příznak průběžného tisku 
(příkaz Nastavení/Průběžný tisk). 
 

Probíhající výstup je indikován také tím, že tlačítko  zůstává trvale 
stisknuto. Pokud bude příkaz vybrán v době, kdy výstup již probíhá, 
dojde k okamžitému přerušení již probíhajícího výstupu. 
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Je-li definován text ve vyhledávacím okénku okna historie, pak při 
tisku a výpisu do souboru může uživatel povolit filtrování. Filtrování 
způsobí, že do výstupu půjdou pouze události, které obsahují 
definovaný text. 
 
Po spuštění příkazu se automaticky objeví okno Tisk historie, 
prostřednictvím kterého může uživatel blíže specifikovat různé 
varianty výstupu. 
 

 
 

Nadpis Ve vstupní řádce Nadpis lze zadat text, který bude vytisknut ještě před 
výstupem vlastní historie. Implicitně je zde obsažen název historie a 
běžné datum a čas aplikace. 
 

Rozsah tisku V rámečku Rozsah tisku se specifikuje, které události budou pro 
výstup požadovány a kolikrát se výstup provede. 
 
Vybraný blok - vybírá pro výstup pouze souvislou podmnožinu 
událostí historie. Výběr podmnožiny lze provést pomocí levého 
tlačítka myši a pohybu myši. Takto vybraná podmnožina je barevně 
zvýrazněna tmavším podkladem. 
 
Kopií - specifikuje, kolikrát bude tentýž výstup proveden. Hodnotu 
lze napsat přímo anebo zvolit pomocí šipek v pravé části. Dovoleno je 
1 až 99 kopií. Implicitně je pouze originál (1 kopie). 
 
 

Vlastnosti tisku V rámečku Vlastnosti tisku se specifikují doplňkové informace o 
výstupu. 
 
Ořezat řádky - volba určuje, že pokud délka události bude větší než 
šíře papíru, bude přesahující část oříznuta. Není-li volba zaškrtnuta, 
bude přesahující část vytištěna na nový řádek. Tato volba nemá 
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význam pro výstup do souboru. Implicitně se výstup neořezává. 
 
Levý okraj - určuje, kolik mezer bude vloženo vlevo před vystupující 
text. Hodnotu lze napsat přímo anebo zvolit pomocí šipek v pravé 
části. Dovoleno je 0 až 99 mezer. Implicitně se žádná mezera 
nevkládá. 
 
 

Výstupní kód V rámečku Výstupní kód se specifikuje typ kódování českých znaků. 
 
Latin2 - kódování odpovídá kódové stránce CP852, která byla přijata 
jako mezinárodní standard pro kódování českých znaků s diakritikou. 
 
Kamenických - kódování odpovídá kódování podle bratří 
Kamenických. 
 
Windows - kódování odpovídá kódové stránce CP1250, která se 
používá u Windows. Toto je implicitní kód. 
 
ASCII 7 bitů - kódování odpovídá 7-mi bitovému ASCII kódu, kde 
znaky s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez 
diakritiky a znaky s kódem nad 127 (7Fh) jsou nahrazeny mezerou. 
 
ASCII 8 bitů - kódování odpovídá 8-mi bitovému ASCII kódu, kde 
znaky s diakritikou jsou nahrazeny odpovídajícími znaky bez 
diakritiky a ostatní znaky zůstávají beze změny. 
 
 

[ Font ] Aktivací tlačítka [Font] lze pomocí standardního dialogového okna 
Písmo (viz níže) vybrat typ fontu, velikost fontu a jeho další 
charakteristické vlastnosti. To je vhodné například u výstupu historie 
na tiskárnu, kdy je možno vhodnou volbou velikosti písma docílit 
toho, aby se celá událost vtěsnala na jednu řádku. 
 

[ Nastavení tiskárny ] Aktivace tlačítka [Nastavení tiskárny] způsobí rozvinutí standardního 
dialogového okna, v němž může uživatel nastavit vlastnosti použité 
tiskárny. Parametry okna jsou závislé na použité tiskárně a závisí na 
driveru tiskárny. Tlačítko je dostupné pouze tehdy, není.-li v hlavním 
okně aplikace nastaven příznak průběžného tisku (příkaz 
Nastavení/Průběžný tisk). 
 

[ Tisk ] Aktivací tlačítka [Tisk] se spustí tisk historie událostí v souladu 
s nastavenými parametry. Tlačítko je dostupné pouze tehdy, není.-li 
v hlavním okně aplikace nastaven příznak průběžného tisku. Je-li 
definován text ve vyhledávacím okénku okna historie, pak může 
uživatel definovat filtrování, které povolí tisk pouze těch událostí, 
které obsahují definovaný text. 
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[ Do souboru ] Aktivací tlačítka [Do souboru] lze vybrat alternativu k výstupu na 
tiskárnu. V tomto případě se provede výstup do textového souboru, 
který lze vybrat pomocí dialogového okna Výběr souboru. Je-li 
definován text ve vyhledávacím okénku okna historie, pak může 
uživatel definovat filtrování, které povolí výstup pouze těch událostí, 
které obsahují definovaný text. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] způsobí ukončení příkazu bez provedení 
výstupu. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet tuto nápovědu. 

Definice písma 

 
 

Písmo Ze seznamu Písmo dostupných druhů písma lze vybrat požadovaný 
typ. Implicitně je nastaven font Courier New. 
 

Řez písma Seznam Řez písma obsahuje možné styly písma určené pro zvolený 
font v seznamu Písmo. Implicitně je zvolen styl obyčejné. 
 

Velikost Seznam Velikost obsahuje všechny možné velikosti písma určené pro 
zvolený font v seznamu Písmo. Implicitně je zvolena velikost 8. 
 

Styl V rámečku Styl lze zvolit doplňkové vlastnosti vybraného fontu. 
 
přeškrtnuté - volba určuje, že písmo bude tištěno přeškrtnutě. 
 
podtržené - volba určuje, že písmo bude tištěno podtrženě. 
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Barva - ze seznamu lze vybrat barvu tisku. Seznam lze rozvinout 
pomocí šipky v pravé části. 
 
 

Skript Seznam Skript obsahuje všechny dostupné jazykové předpisy pro 
vybraný font. Seznam lze rozvinout pomocí šipky v pravé části. 
Implicitně má být nastaven středoevropský. 
 

Vzorek V rámečku Vzorek se objeví zkušební text, jehož vlastnosti odpovídají 
nastaveným parametrům. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se akceptuje nové písmo. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí a k žádné změně nedojde. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet tuto nápovědu. 

Filtrování historie 

 
 

Otevřená historie Volba Otevřená historie definuje výstup pouze z historie, která je 
otevřena v okně, ze kterého je výstup spuštěn. 
 

Vybrané historie Volba Vybrané historie definuje výstup ze všech historií, které byly 
vytvořeny ve specifikovaném období. Jména těchto historií musí 
odpovídat konvenci TDrrmmdd.TWH. 
 

Od data V případě, že je nastavena volba Vybrané historie, jsou hranice 
Do data požadovaného časového období specifikovány ve vstupních řádkách 

Od data (počáteční datum) a Do data (koncové datum). 
 

[ Filtrovat ] Aktivací tlačítka [Filtrovat] se provede výstup těch událostí 
(obsažených v požadovaných historiích), které odpovídají textovému 
filtru definovanému ve vyhledávacím okénku okna historie. 
 

[ Nefiltrovat ] Aktivací tlačítka [Nefiltrovat] se provede výstup všech událostí 
obsažených v požadovaných historiích. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí a k výstupu historie 
nedojde. 
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[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet tuto nápovědu. 

Příkazová skupina Obsluha 
Tato skupina příkazů umožňuje definovat a 
udržovat databázi přístupových kódů a úrovní 
oprávnění jednotlivých osob pověřených 
obsluhou. 

 
Kódy definované v této databázi nijak nesouvisejí s přístupovými 
hesly ústředny. Jejich význam je pouze ten, že definují činnosti, které 
může ta, či ona obsluha provádět. 

Změna údajů 

Příkaz umožňuje změnit jméno a heslo té obsluhy, která je přihlášena 
v okamžiku vyvolání tohoto příkazu. Příkaz je dostupný pouze osobě, 
která má v databázi osob povolenu možnost modifikovat vlastní heslo 
(Změna vlastního hesla). 
 
V prvním kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Staré údaje, zadat staré jméno a heslo pod kterým je přihlášena. 
 

 
 

Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své jméno (až dvacet 
Heslo libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj přístupový kód 

(čtyři až deset libovolných znaků). 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje nebudou 
nalezeny v databázi pověřených osob dojde k chybovému hlášení a 
uživatel musí údaje opravit. Dokud nebudou údaje zadány správně 
nebude program pokračovat ve své činnosti a nebude ho možno 
ukončit. Je to proto, aby se do systému nedostal někdo nepovolaný. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
 
Ve druhém kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Nové údaje, zadat nové jméno a heslo pod kterým se bude v budoucnu 
přihlašovat. 
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Jméno Ve vstupní řádce Jméno musí uživatel zadat své nové jméno (až 
Heslo dvacet libovolných znaků) a ve vstupní řádce Heslo svůj nový 

přístupový kód (čtyři až deset libovolných znaků). 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje budou 
nalezeny v databázi pověřených osob dojde k informačnímu hlášení a 
uživatel musí údaje změnit. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] nedojde ke změně v databázi obsluh a příkaz 
se ukončí. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
 
Ve třetím kroku musí obsluha, prostřednictvím dialogového okna 
Ověření hesla, z důvodu ověření a vyloučení chyby při zadávání, 
zopakovat své nové heslo. 
 

 
 

Heslo pro ověření Ve vstupní řádce Heslo pro ověření musí obsluha zopakovat svůj 
nový přístupový kód. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí údaje pro ověření. Pokud se nový a 
ověřovací přístupový kód liší, dojde k výpisu informačního hlášení a 
ke změně v databázi obsluh nedojde. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] nedojde ke změně v databázi obsluh a příkaz 
se ukončí. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 
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Databáze obsluh 

Příkaz umožňuje provádět manipulaci s databází osob pověřených 
obsluhou. Příkaz je dostupný pouze obsluze, která má v databázi osob 
povolenu možnost modifikovat databázi osob (Změna databáze hesel). 
 

 
 
Po vyvolání příkazu se otevře dialogové okno Databáze obsluh se 
seznamem pověřených osob. V tomto okně lze vybírat jednotlivé 
obsluhy k dalšímu zpracování. Parametry popisující vybranou obsluhu 
se automaticky objeví v dolní části okna. 
 

Jméno Vstupní řádka Jméno obsahuje jméno obsluhy. Toto jméno může být 
libovolný textový řetězec o délce maximálně 20 znaků. Jméno se 
v databázi nesmí opakovat. 
 
Jméno se po přihlášení obsluhy objeví v informační řádce za 
příznakem O: (obsluha). 
 

Heslo Vstupní řádka Heslo obsahuje přístupový kód obsluhy. Heslo může 
být čtyř až desetiznakový řetězec. 
 

Činnost V rámečku Činnost se povolují činnosti, které může obsluha provádět. 
Implicitně jsou pro novou obsluhu všechny činnosti povoleny. 
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Průběžný příjem historie - zaškrtnutá volba dovoluje přijímat 
historii z ústředny kontinuálně v reálném čase (on-line). 
 
Kompletní příjem historie - zaškrtnutá volba dovoluje přijmout 
historii uloženou v ústředně (off-line). 
 
Otevření historie - zaškrtnutá volba dovoluje otevřít a prohlížet 
historii uloženou na disku. 
 
Zavření historie - zaškrtnutá volba dovoluje zavřít příslušné okno 
historie. 
 
Smazání dat historie - zaškrtnutá volba dovoluje zrušit příslušné 
okno historie a současně smazat data této historie z disku. 
 
Kopírování dat historie - zaškrtnutá volba dovoluje zkopírovat data 
příslušné historie do jiného souboru. 
 
Výstup dat historie - zaškrtnutá volba dovoluje jednorázově nebo 
průběžně tisknout data příslušné historie na tiskárně anebo je 
zkonvertovat do textového souboru. 
 
Změna vlastního hesla - zaškrtnutá volba dovoluje změnit v databázi 
pověřených osob své vlastní jméno a heslo. 
 
Změna databáze hesel - zaškrtnutá volba dovoluje měnit, doplňovat a 
rušit údaje v databázi pověřených osob.Volba také umožňuje změnit 
přihlášenou obsluhu v době průběžného příjmu historie. 
 
Změna příznaku aktivace - zaškrtnutá volba dovoluje zakázat nebo 
povolit aktivaci hlavního okna aplikace v okamžiku příchodu nové 
události. 
 
Změna příznaku ozvučení - zaškrtnutá volba dovoluje zakázat nebo 
povolit zvukovou signalizaci v okamžiku příchodu nové události a 
také výběr typu zvukové signalizace. 
 
Změna parametrů - zaškrtnutá volba dovoluje definovat 
komunikační parametry použitého rozhraní, parametry použitého 
modemu a typ připojeného zařízení. 
 
Obsluha modemu - zaškrtnutá volba dovoluje obsluze používat 
vzdálenou komunikaci prostřednictvím modemu a telefonní linky a 
definovat parametry modemu. 
 
Modem není prozatím ústřednou podporován. 
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Ukončení aplikace - zaškrtnutá volba dovoluje ukončit činnost 
aplikace.  
 
 

[Změnit] Pokud uživatel potřebuje provést změny v údajích o některé z obsluh, 
pak aktivací tlačítka [Změnit] aktualizuje údaje o vybrané obsluze. 
 

[Smazat] Pokud uživatel potřebuje zrušit některou z obsluh, pak vybráním této 
obsluhy a následnou aktivací tlačítka [Smazat] otevře potvrzovací 
okno, ve kterém potvrdí nebo nepotvrdí vymazání vybrané obsluhy. 
Aktivací tlačítka [Ano] dojde k vymazání údajů o obsluze. Aktivací 
tlačítek [Ne] nebo [Zrušit] dojde k ukončení příkazu a údaje v 
databázi zůstanou beze změny. 
 

[Přidat] Pokud uživatel potřebuje rozšířit databázi obsluh, pak aktivací tlačítka 
[Přidat] vytvoří na konci databáze novou obsluhu popsanou 
vlastnostmi v dolní části okna. 
 

[Konec] Aktivací tlačítka [Konec] se ukončí činnost s databází obsluh. 
 

[Pomoc] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 

Změna obsluhy 

Příkaz umožňuje odhlášení současné pověřené osoby (obsluhy) a 
přihlášení nové pověřené osoby za běhu aplikace. Tato možnost je 
k dispozici proto, že může dojít k situaci, kdy aplikace provádí 
průběžný příjem historie a současně je potřeba změnit osobu 
obsluhující aplikaci. 
 
Dostupnost příkazů aplikace se změní v souladu s definicí oprávnění 
nové obsluhy. 
 
V prvním kroku musí současná obsluha prostřednictvím dialogového 
okna Aktivní obsluha zadat své jméno a heslo pod kterým je 
přihlášena. 
 

 
 
 
 

 
38 



  PŘÍKAZY 

Jméno Ve vstupní řádce Jméno lze zadat jméno obsluhy, která právě pracuje 
s aplikací anebo obsluhy, která má v databázi obsluh povolenu 
možnost modifikovat databázi osob (Změna databáze hesel). Jméno je 
řetězec o délce čtyř až dvaceti libovolných znaků. 
 

Heslo Ve vstupní řádce Heslo lze zadat přístupový kód obsluhy, která právě 
pracuje s aplikací anebo obsluhy, která má v databázi obsluh povolenu 
možnost modifikovat databázi osob (Změna databáze hesel). Heslo je 
řetězec čtyř až deseti znaků. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje nebudou 
nalezeny v databázi pověřených osob, dojde k chybovému hlášení a 
uživatel musí údaje opravit. Dokud nebudou údaje zadány správně 
nebude aplikace pokračovat ve své činnosti a nebude ji možno 
ukončit. Je to proto, aby bylo zřejmé, že do systému se pokoušel 
dostat někdo nepovolaný. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet tuto nápovědu. 
 
Ve druhém kroku musí prostřednictvím dialogového okna Nové údaje 
zadat své jméno a heslo nová obsluha. 
 

 
 

Jméno Ve vstupní řádce Jméno lze zadat své nové jméno, které se nesmí 
v databázi pověřených osob vyskytovat. Jméno je řetězec čtyř až 
dvaceti libovolných znaků. 
 

Heslo Ve vstupní řádce Heslo lze zadat svůj nový přístupový kód. Heslo je 
řetězec čtyř až deseti znaků. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se potvrdí zadané údaje. Pokud údaje budou 
nalezeny v databázi pověřených osob dojde k varovnému hlášení a 
uživatel musí své údaje změnit. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí bez změny v databázi. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet tuto nápovědu. 
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Příkazová skupina Modem 
Příkazy této skupiny dovolují vzdálený 
přístup k ústřednám řady Dominus-
Millennium prostřednictvím telefonní 
linky a modemu.Příkazy umožňují zavolat 
vzdálenou ústřednu (Volání) nebo zavolat 

ústředně, že počítač očekává její volání a zavěsit (Zpětné volání) 
anebo čekat na zavolání ústředny (Čekání na zavolání). Kromě toho 
zavěšením modemu kdykoliv přerušit probíhající spojení (Zavěsit). 
 
Modem není prozatím ústřednou podporován. 

Volání 

Příkaz realizuje dálkové spojení mezi počítačem a vzdálenou 
ústřednou. Spojení je uskutečněno prostřednictvím telefonní linky a 
modemu. Spojení zahajuje počítač. 

Zpětné volání 

Příkaz realizuje dálkové spojení mezi počítačem a vzdálenou 
ústřednou. Spojení je uskutečněno prostřednictvím telefonní linky a 
modemu. Spojení zahajuje počítač, který nejprve zavolá ústřednu, 
potom zavěsí a následně čeká na zavolání ústředny. 

Čekání na zavolání 

Příkaz realizuje dálkové spojení mezi počítačem a vzdálenou 
ústřednou. Spojení je uskutečněno prostřednictvím telefonní linky a 
modemu. Spojení zahajuje vzdálená ústředna. 

Zavěsit 

Probíhá-li dálkové spojení mezi počítačem a vzdálenou ústřednou 
prostřednictvím telefonní linky a modemu, dojde k okamžitému 
přerušení spojení. 

Příkazová skupina Nastavení 
Do této příkazové skupiny patří příkazy 
pro nastavení akce, která se provede při 
příjmu události v režimu on-line. Příkaz 
Aktivovat při události způsobí obnovení 
hlavního okna aplikace, příkaz Zvukový 
signál způsobí akustickou signalizaci a 

příkaz Průběžný tisk ihned vytiskne příchozí událost. 
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Kromě toho je zde příkaz Parametry, který umožní nastavit parametry 
aplikace. 

Aktivovat při události 

Příkaz umožňuje zapnout nebo vypnout funkci aktivace hlavního okna 
aplikace. Aktivace nastane v okamžiku příjmu nové události a to jen 
v režimu průběžného příjmu historie (on-lineo_on-line). Vlastní 
aktivace představuje rozvinutí a vynesení hlavního okna aplikace do 
popředí před všechna ostatní okna. 

Zvukový signál 

Příkaz umožňuje zapnout nebo vypnout funkci zvukové signalizace. 
Zvukový signál zazní v okamžiku příjmu nové události a to jen 
v režimu průběžného příjmu historie (on-line). 
 
Pokud má být zvukový signál slyšitelný, musí být počítač vybaven 
standardní zvukovou kartou a reproduktory. 
 
Charakter zvukového signálu lze vybrat příkazem 
Nastavení/Parametry. 
 
Poznámka: Nezaměňujte zvukový signál s pípnutím systémového 
reproduktoru. Toto pípnutí se objeví vždy při příchodu nové události, 
nezávisle na zapnutí nebo vypnutí zvukové signalizace. 

Průběžný tisk 

Příkaz umožňuje zapnout nebo vypnout průběžný tisk nově přijaté 
události. Nová událost se objeví nejenom v okně historie ale bude také 
souběžně vytisknuta na tiskárně připojené k počítači. 
 
Průběžný tisk lze povolit pouze tehdy, neprobíhá-li v žádném 
z otevřených oken historie tisk. Při povolení se otevře dialogové okno 
Tisk historie, ve kterém lze zvolit všechny parametry tisku. 
 
Průběžný tisk má význam pouze v režimu průběžného příjmu(on-
line). 

Parametry 

Připojení ústředny k počítači se uskutečňuje prostřednictvím sériové, 
modemové nebo síťové komunikace. Typ připojení a jeho parametry 
může uživatel definovat v dialogovém okně Definice parametrů. 
Každá změna je automaticky zobrazena ve stavové řádce a použita i 
při dalších spuštěních programu. 
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Nastavení je společné pro všechny typy přenosů. 
 

Připojení Typ spojení lze vybrat ve skupině Připojení: 
 
Přímé 
Volba nastavuje přímou komunikaci s blízkou ústřednou 
prostřednictvím sériového portu RS232. Tato volba je implicitní. 
 
Modemem 
Volba umožňuje spojení se vzdálenou ústřednou prostřednictvím 
modemu a telefonní linky. 
 
Tato volba není ústřednou prozatím podporována. 
 
Po síti 
Volba umožňuje spojení s ústřednou prostřednictvím sítě. V tomto 
případě musí být ústředna připojena k síti prostřednictvím převodníku 
RS232/Ethernet. 
 
Tato volba není ústřednou prozatím podporována. 
 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se akceptují nové parametry spojení. 
 

[ Zrušit ] Aktivací tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí a k žádné změně 
komunikačních parametrů nedojde. 
 

[ Pomoc ] Aktivací tlačítka [Pomoc] lze obdržet nápovědu, která objasňuje 
význam a možné hodnoty všech prvků dialogového okna. 

Přímé připojení 

 
 

Port Seznam Port obsahuje všechny možné komunikační porty, kterými 
počítač disponuje. Z nich lze jeden vybrat. Implicitní volba je port 
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COM1. 
 

Rychlost V rámečku Rychlost lze zvolit požadovanou rychlost komunikace. Lze 
si vybrat jednu z rychlostí 1200Bd až 115200Bd. Implicitní volba je 
9600Bd. 
 
Pokud nejsou použity rychlé sériové obvody podporující frontování 
(fronta FIFO) anebo frontování je zakázáno, nedoporučujeme volit 
rychlosti větší než 9600Bd. Může docházet k přerušení komunikace 
z důvodu ztráty dat. 
 
Rychlost 115200Bd není ústřednou podporována. 

Připojení modemem 

 
 
V případě, že je ústředna příliš vzdálená, je možno použít k propojení 
ústředny a počítače telefonní linku a modem. Potom je možno v 
záložce Modem nastavit některé parametry telefonní komunikace. 
 

Typ volby Ve skupině Typ volby lze zvolit jeden ze tří typů telefonní volby: 
 
Pulzní 
Modem zahájí spojení na komutované lince pulzní volbou. Tato volba 
je implicitní. 
 
Tónová 
Modem zahájí spojení na komutované lince tónovou volbou. 
 
Bez volby 
Modem zahájí spojení na pevné lince bez vytáčení čísla. 
 
 

Hlasitost Ve skupině Hlasitost lze zvolit hlasitost modemu při vytáčení: 
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Vypnuto 
Zvuk modemu bude vypnut. 
 
Nízká 
Zvuk modemu bude tichý. Tato volba je implicitní. 
 
Vysoká 
Zvuk modemu bude hlasitý. 
 
 

Detekovat Volba Detekovat oznamovací tón zajistí aby modem před vytáčením 
oznamovací tón telefonního čísla nečekal na oznamovací tón. To umožní částečně 

eliminovat vliv nekvalitních linek. Implicitně není volba vybrána. 
 

Telefonní číslo V případě, že je zvoleno zpětné volání příkazem Modem/Zpětné 
zpětného volání volání, musí být ve vstupní řádce Telefonní číslo zpětného volání 

zadáno číslo, na které má ústředna zavolat. Není-li toto číslo zadáno, 
otevře se v příslušném okamžiku dialogové okno Telefonní číslo, ve 
kterém lze toto číslo zadat dodatečně. 
 

 
 
Aktivací tlačítka [OK] se akceptuje číslo pro zpětné volání, aktivací 
tlačítka [Zrušit] se příkaz ukončí a k žádné definici čísla nedojde a 
aktivací tlačítka [Pomoc] lze k oknu obdržet nápovědu. 
 

Inicializační řetězec Ve vstupní řádce Inicializační řetězec lze zadat inicializační AT 
posloupnost příkazů modemu. Tato posloupnost je do modemu 
nahrána vždy před zahájením komunikace. Předpokládá se modem 
standardu HAYES. 

Spojení po síti 

V případě, že je ústředna příliš vzdálená od počítače s nainstalovanou 
 aplikací ale je k dispozici počítačová síť, lze k propojení tuto síť 
využít. Pro připojení ústředny k síti musí být použit převodník 
RS232/Ethernet a v záložce Síť je nutno nastavit jeho parametry. 
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IP adresa Ve vstupní řádce IP adresa je třeba nastavit síťovou adresu použitého 
převodníku, který připojuje ústřednu do sítě. 
 

Port Ve vstupní řádce Port je třeba nastavit číslo vzdáleného portu 
v souladu s nastavením použitého převodníku. Na tomto portu 
očekává převodník data. 

Nastavení připojeného zařízení 

 
 
Dostupnost záložky není omezena použitým typem připojení. 
 
Systém Dominus - k počítači je připojena ústředna systému Dominus. 
 
Systém Dominus-Millennium - k počítači je připojena některá 
z ústředen řady Dominus-Millennium. Tato volba je implicitní. 

Nastavení akustické indikace 

Je k dispozici pouze tehdy, má-li obsluha povoleno měnit příznak 
zvukové signalizace. Dostupnost záložky není omezena použitým 
typem připojení. 
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Každá volba představuje jeden typ zvukové signalizace. Po otevření 
této stránky a při každé změně výběru automaticky zazní vybraný 
zvuk. Implicitně je nastavena Siréna 1. 
 
Volba Jiný zvuk umožňuje uživateli vybrat prostřednictvím okna 
Výběr zvuku pro akustickou signalizaci zvuk vlastní. 

Jazyk 

Příkaz umožní vybrat jazyk aplikace 
v závislosti na požadavku uživatele anebo 
automaticky podle jazykového prostředí 

operačního systému (volba [implicitní]). 
 
Možnosti výběru se automaticky modifikují v souladu 
s nainstalovanou podporou konkrétního jazyka. Není-li nainstalována 
podpora žádného z cizích jazyků, bude příkaz nedostupný. 

Příkazová skupina Nápověda 
Tato příkazová skupina nabízí 
uživateli komplexní nápovědu k 
programu TerminW (Obsah 
nápovědy), k používání nápovědy (Jak 
používat nápovědu) a základní 
informace o programu jako takovém 
(O aplikaci TerminW). 
 
Druhou skupinu tvoří příkazy 

informující o 
výrobci systémů Dominus a Dominus-Millennium (SPELZA s.r.o.), 
umožňující přechod na jeho internetové stránky (Internetové stránky 
SPELZA) a dovolující odeslat mu elektronickou poštu (E-mail 
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SPELZA). 
 
V neposlední řadě je zde příkaz provádějící registraci programu 
elektronickou poštou (Registrace ON-LINE). 

Obsah nápovědy 

Příkaz otevře okno Témata nápovědy: Nápověda k TerminW, které ve 
třech sekcích obsahuje kompletní podrobnou nápovědu aplikace. 
Jednotlivé sekce dovolují v nápovědě vyhledávat podle obsahu, podle 
klíčových slov a také podle slov použitých v textu nápovědy. 
 

 
 

Obsah Karta Obsah obsahuje témata nápovědy sestavené podle kategorií. 
Poklepem na ikonu knihy, se otevřou témata v příslušné kategorii. 
Poklepem na ikonu otevřené knihy se kniha zavře. Poklepem na téma 
se téma otevře. 
 

Rejstřík Karta Rejstřík obsahuje rejstřík nápovědy. Téma lze napsat přímo 
anebo poklepem vybrat ze seznamu položek rejstříku. 
 

Najít Karta Najít spustí generování seznamu slov, která odpovídají 
napsaným znakům. Z tohoto seznamu lze vybrat slova, která se mají 
hledat. Názvy témat obsahující tato slova se zobrazí v rámečku v dolní 
části okna. 
 

[ Otevřít ] Aktivací tlačítka [Otevřít] se zobrazí vybrané téma nápovědy. 
 

[ Tisk ] Aktivací tlačítka [Tisk] se spustí tisk vybraného tématu. Jestliže bude 
vybrána ikona knihy, vytisknou se všechna témata v této knize a 
všechna témata v ostatních knihách obsažených v této knize. Tato 
funkce je k dispozici pouze u karty Obsah. 
 

[ Storno ] Aktivací tlačítka [Storno] se nápověda ukončí a dialogové okno se 
uzavře. 
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Jak používat nápovědu 

Příkaz otevře okno Témata nápovědy: Nápověda k Windows, které ve 
třech sekcích obsahuje kompletní podrobnou nápovědu jak používat 
nápovědu aplikace. Jednotlivé sekce dovolují v nápovědě vyhledávat 
podle obsahu, podle klíčových slov a také podle slov použitých 
v textu nápovědy. 
 

 
 

Obsah Karta Obsah obsahuje témata nápovědy sestavené podle kategorií. 
Poklepem na ikonu knihy, se otevřou témata v příslušné kategorii. 
Poklepem na ikonu otevřené knihy se kniha zavře. Poklepem na téma 
se téma otevře. 
 

Rejstřík Karta Rejstřík obsahuje rejstřík nápovědy. Téma lze napsat přímo 
anebo poklepem vybrat ze seznamu položek rejstříku. 
 

Najít Karta Najít spustí generování seznamu slov, která odpovídají 
napsaným znakům. Z tohoto seznamu lze vybrat slova, která se mají 
hledat. Názvy témat obsahující tato slova se zobrazí v rámečku v dolní 
části okna. 
 

[ Otevřít ] Aktivací tlačítka [Otevřít] se zobrazí vybrané téma nápovědy. 
 

[ Tisk ] Aktivací tlačítka [Tisk] se spustí tisk vybraného tématu. Jestliže bude 
vybrána ikona knihy, vytisknou se všechna témata v této knize a 
všechna témata v ostatních knihách obsažených v této knize. Tato 
funkce je k dispozici pouze u karty Obsah. 
 

[ Storno ] Aktivace tlačítka [Storno] nápovědu skončí a dialogové okno uzavře. 

SPELZA s.r.o. 

Příkaz otevře informační okno SPELZA s.r.o., které informuje o 
výrobci systémů Dominus a Dominus-Millennium. 
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  PŘÍKAZY 

 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se okno uzavře. 

Internetové stránky SPELZA 

Příkaz spustí systémový prohlížeč sítě WWW (Internet) a automaticky 
načte stránky firmy SPELZA s.r.o. Na těchto stránkách lze provést 
elektronickou registraci libovolného softwarového produktu. 

E-mail SPELZA 

Příkaz spustí systémový prostředek pro zasílání elektronické pošty po 
Internetu (e-mail) a umožní odeslat zprávu firmě SPELZA s.r.o. 

Registrace ON-LINE 

Příkaz spustí systémový prostředek pro zasílání elektronické pošty po 
Internetu (e-mail) a umožní on-line registraci produktu u firmy 
SPELZA s.r.o. Registraci lze provést také na firemních internetových 
stránkách dostupných příkazem Internetové stránky SPELZA. 
 
Registrace by měla obsahovat údaje, jenž jsou uvedeny v odstavci 
Registrace. 

O aplikaci TerminW 

Příkaz otevře informační okno O aplikaci TerminW, které informuje o 
verzi, autorovi, vlastníkovi a sériovém čísle aplikace. 
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TerminW - program pro příjem historie 

 
 
Kliknutím myši na jméno firmy se otevře dialogové okno 
s podrobnějšími údaji o firmě. 
 

[ OK ] Aktivací tlačítka [OK] se okno uzavře. 
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  POZNÁMKY 

POZNÁMKY 
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TerminW - program pro příjem historie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kontaktní adresa: 

 
SPELZA® s.r.o. 

 Cejl 76, 602 00 Brno 
 

tel.: 541211101 
fax: 541211103 
e-mail: info@spelza.cz 
http://www.spelza.cz 
 
 
 

# 
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