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           Lišta „Audit – přehled práv“ se zobrazuje pouze uživatelům s oprávněním auditora veřejných zakázek organizace.
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Informace o nových funkcionalitách 

v certifikovaném elektronickém nástroji CENT

 

1 Auditní záznam veřejné zakázky

Do lišty „Audit – přehled zpráv“ bylo přidáno tlačítko „Tisk auditu“, které se zobrazuje na konci

lišty pod zápisy všech provedených úkonů u veřejné zakázky.

 

Tlačítko slouží k exportu auditního záznamu, který můžete předložit kontrolním orgánům.

Auditní záznam veřejné zakázky je rozdělen na dvě části. V první části se zobrazují základní údaje

o veřejné zakázce – název, druh, typ a lhůty.

V druhé části najdete výpis úkonů, které byly u veřejné zakázky provedeny. Úkony jsou seřazeny

časově tak, jak byly v nástroji provedeny.
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Obrázek 1: Audit - přehled zpráv a umístění tlačítka "tisk auditu"
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2 Drobné úpravy

V rámci  provedené  aktualizace  bylo  provedeno  více  drobných  úprav  funkcionalit,  jež  nejsou

markantního rázu.  Povedou však ke zvýšení  uživatelského komfortu,  při  práci  s  elektronickým

nástrojem.

3  Plánovaný update

V následujícím updatu plánujeme:

• “Odbouraní“ Java appletu. Nově již nebude Java applet využíván k ověření identity osoby.

Změna umožní využívání elektronického podpisu nejen v Internet Exploreru, ale ve všech

internetových prohlížečích.

• Odstranění chybného zobrazení stránek. V některých místech při  vrácení stránek pomocí

šipky v zpět v prohlížeči, si nástroj nepamatuje historii vyhledávání. V takovém případě se

pak  zobrazí  stránka  s  hláškou:  „Platnost  stránek  vypršela“.Abyste  již  nemuseli  pro

zobrazení používat F5, nasadíme do těchto míst zpětná tlačítka.

Snažíme se, aby elektronický nástroj CENT byl co nejvíce uživatelsky přívětivý a vyhovoval Vašim

požadavkům. Pokud máte nápad co bychom mohli zlepšit, neváhejte nás kontaktovat. Rádi zvážíme

každý podnět. A pokud bude věcný, zapracujeme ho do některého budoucího upgradu.

Pro sdělení  námětů,  postřehů či  informací  o  problémech se  zobrazováním stránek nám prosím

napište na e-mail: info@profilzadavatele.cz.                 

                                                                                                                V Šumperku dne 09.07.2021
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