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Aktualizácia UPDATE Vám umožňuje tieto úpravy:

V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení niektorých zákonov od 25.5.2018, sme zapracovali niektoré bezpečnostné opatrenia do nášho Informačného
systému IFOsoft (ďalej IS) , aby sa zabránilo úniku osobných údajov. Nosnou časťou je zablokovanie archivácie ako
aj exportov údajov, ak nie ste do IS korektne prihlásený. Túto možnosť si nastavíte v časti: Konfigurácia a údržba
systému – Konfigurácia programu – Kontrolovať heslá = „A“. Následne je potrebné ukončiť program a znova
spustiť, kedy systém začne kontrolovať vstup do IS IFOsoft.
Ak ste korektne prihlásený, kedy predpokladáme, že Vám prihlasovacie údaje sprístupnil Vás správca PC, je
možné vykonať archiváciu alebo export údajov. Údaje však budú uložené do formátu zip s heslom.
Samotné heslo pre archiváciu zadáva správca systému vo voľbe „ Konfigurácia a údržba systému“ (na hornej lište
programu). O všetkých týchto operáciach sa vykonáva zápis do žurnálového súboru. Viac v príručke PR_Hesla.PDF vo
voľbe Príručky a dokumentácia.

KONFIGURÁCIA A ÚDRŽBA SYSTÉMU
- Vytvorená nová voľba – Nastavenie hesla pre archiváciu. Tu je potrebné zadať heslo, ktoré sa použije
na archiváciu údajov do formátu *.zip s heslom, ktoré ste tu zadali. Týmto spôsobom sa zamedzí neoprávnenému
prístupu k údajom, pokiaľ nepoznáme heslo.
V súvislosti s nadobudnutím účinnosti zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, vo všetkých moduloch
informačného systému (IS) IFOsoft je možné tieto údaje archivovať alebo exportovať len pre zamestnancov, ktorí sú
prihlásení do IS IFOsoft. Túto možnosť si nastavíte v časti: Konfigurácia a údržba systému – Konfigurácia programu –
Kontrolovať heslá = „A“. Následne je potrebné ukončiť program a znova spustiť, kedy systém začne kontrolovať
vstup do IS IFOsoft.
- V tejto voľbe môžete súčasne nastaviť limitnú kapacitu disku úložného priestoru, teda disku, kam
archivujete Vaše údaje. V súčasnosti odporúčame zadať serverový disk, teda kde sú uložené Vaše dáta. Ak kapacita
disku poklesne pod túto hranicu, program Vás na to upozorní pred každou Bezpečnostnou kópiou údajov. Napr. Disk
E: / 0,200 GB – ak archivujem údaje na disk E:. Ak poklesne kapacita disku pod 200 MB, vtedy nás program upozorni
na túto skutočnosť.

HLAVNÉ ČÍSELNÍKY
- Vytvorená nová voľba - Bezpečnostná kópia údajov. Táto voľba vykoná automatickú archiváciu databázy
Partnerov (Dodávatelia/Odberatelia) s heslom, na vopred určené miesto a súčasne túto kópiu *.zip – súboru je možné
skopírovať aj na externý disk.
- voľba Archivácia údajov bola upravená tak, že je možné archivovať všetky bežné číselníky, okrem
databázy Partnerov.
- voľba Export adries – DBF, CSV bola upravená podobne ako v predchádzajúcich prípadoch

- voľba Výpis/tlač – Výpis Podrobného/Stručného zoznamu – sa vytvára logovanie, kto vytvoril danú
tlačovku. Aj tu sa predpokladá korektné prihlásenie do IS IFOsoft (Kontrolovať heslá = „A“.)
Vo všetkých uvedených prípadoch sa predpokladá korektné prihlásenie do IS IFOsoft ( Kontrolovať heslá = „A“. )
Zároveň o tejto činnosti sa vytvára logovanie - príslušný log súbor.

EVIDENCIA BYTOVÉHO FONDU (BD/BH)

- Upravená voľba Archivácia údajov, kde bola vytvorená nová voľba - Bezpečnostná kópia údajov. Táto
voľba vykoná automatickú archiváciu všetkých databáz Evidencie Bytového fondu s heslom, na vopred určené miesto
a súčasne túto kópiu *.zip – súboru je možné skopírovať aj na externý disk.
- voľba Archivácia údajov bola upravená tak, že je možné archivovať všetky bežné číselníky, okrem databáz
Evidencie Bytového fondu.
- upravená voľba mesačná uzávierka – uzávierku/zrušenie uzávierky môže vykonať len korektne
prihlásený používateľ. (Viď Konfigurácia a údržba systému vyššie). Súčasne bola upravená voľba - Bezpečnostná
kópia vybraných údajov, ktorá sa ukladá do rovnakého adresára, ako - Bezpečnostná kópia údajov. V tomto
prípade je to server, kde sú uložené dáta do adresára ARCHIV.
- upravená voľba špeciálne funkcie – mazanie v archíve – kde sa zjednotil spôsob archivácie
odstránených používateľov bytu do adresára DELETE.

EVIDENCIA ÚDRŽBY

- Upravená voľba Archivácia údajov, kde bola vytvorená nová voľba - Bezpečnostná kópia údajov. Táto
voľba vykoná automatickú archiváciu všetkých databáz Evidencie údržby s heslom, na vopred určené miesto a
súčasne túto kópiu *.zip – súboru je možné skopírovať aj na externý disk.
- voľba Archivácia údajov bola upravená tak, že je možné archivovať všetky bežné číselníky, okrem databáz
Evidencie Bytového fondu.

FOND OPRÁV

- Upravená voľba Archivácia údajov, kde bola vytvorená nová voľba - Bezpečnostná kópia údajov. Táto
voľba vykoná automatickú archiváciu všetkých databáz Evidencie Fondu opráv s heslom, na vopred určené miesto a
súčasne túto kópiu *.zip – súboru je možné skopírovať aj na externý disk.
- voľba Archivácia údajov bola upravená tak, že je možné archivovať všetky bežné číselníky, okrem databáz
Evidencie Bytového fondu.

EVIDENCIA MERAČOV

- Upravená voľba Archivácia údajov, kde bola vytvorená nová voľba - Bezpečnostná kópia údajov. Táto
voľba vykoná automatickú archiváciu všetkých databáz Evidencie Meračov s heslom, na vopred určené miesto a
súčasne túto kópiu *.zip – súboru je možné skopírovať aj na externý disk.
- voľba Archivácia údajov bola upravená tak, že je možné archivovať všetky bežné číselníky, okrem databáz
Evidencie Bytového fondu.
- Drobné úpravy v časti Výmena vodomerov
- upravená voľba mesačná uzávierka – uzávierku/zrušenie uzávierky môže vykonať len korektne
prihlásený používateľ. (Viď Konfigurácia a údržba systému vyššie). Súčasne bola upravená voľba - Bezpečnostná
kópia vybraných údajov, ktorá sa ukladá do rovnakého adresára, ako - Bezpečnostná kópia údajov. V tomto
prípade je to server, kde sú uložené dáta do adresára ARCHIV. Podobený proces prebieha aj pri zrušení uzávierky.
- pri Zberných FA pri mesačnej uzávierke, zmene účtovného obdobia sa kontroluje prihlásenie do programu.

EVIDENCIA VODOMEROV – FAKTURÁCIA VODY

- Upravená voľba Archivácia údajov, kde bola vytvorená nová voľba - Bezpečnostná kópia údajov. Táto
voľba vykoná automatickú archiváciu všetkých databáz Evidencie Vodomerov s heslom, na vopred určené miesto a
súčasne túto kópiu *.zip – súboru je možné skopírovať aj na externý disk.
- voľba Archivácia údajov bola upravená tak, že je možné archivovať všetky bežné číselníky, okrem databáz
Evidencie Bytového fondu.

ČLENSKÁ EVIDENCIA a VÝPOČET VYROVNÁVACIEHO PODIELU

- Upravené hlavné menu
- Upravená voľba Archivácia údajov, kde bola vytvorená nová voľba - Bezpečnostná kópia údajov. Táto
voľba vykoná automatickú archiváciu všetkých databáz Evidencie Vodomerov s heslom, na vopred určené miesto a
súčasne túto kópiu *.zip – súboru je možné skopírovať aj na externý disk.
- voľba Archivácia údajov bola upravená tak, že je možné archivovať všetky bežné číselníky, okrem databáz
Evidencie Bytového fondu.

V prípade nových poznatkov Vás budeme obratom informovať na našom webovom sídle:
www.ifosoft.sk. V prípade Vašich nových poznatkov, prosíme Vás o zaslanie informácie na našu emailovú
adresu ifosoft@ifosoft.sk.

V prípade akýchkoľvek nejasností volajte na telefónne čísla: 051/77 10 543, 77 10 497 alebo pošlite
email na vyššie uvedenú adresu.

