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EFA 
Informační systém EFA pro evidenci a správu budov, technologických zařízení, zdravotnické techniky. 

 

 Hlavní oblasti obsluhované programem EFA 

- Správa budov 

- Správa technologií 
- Plánování pravidelných činností 

- Evidence servisu a oprav 
- Pasportizace 

- CAD vizualizace propojená s objekty v databázi 
- Help-desk 

- Vystavování objednávek na servis a služby 

- Rozúčtování faktur dle objednávek 
- Mobilní čtečka čárových kódů 

Technologické řešení 

- Vyvíjeno v .NET 

- Databáze MSSQL server 
- Pokročilá parametrizace 

- Webové části vyvíjeny v SilverLight 
- Síťově spouštěná aplikace 

- Přihlašování uživatelů dle ActiveDirectory, LDAP, SQL, aplikační 

- Vizualizuje přímo DWG výkresy 
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Hlavní formulář 
Hlavní formulář EFA obsahuje strom skupin, seznamy objektů a záložky s daty objektů. Alternativně zobrazuje sekce a 

archiv objektů. 
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Strom skupin na hlavním formuláři  

 

Zobrazuje nastavené skupiny. Například se jedná o skupiny stavební: Areál, Budova, Podlaží, Místnost, Parcela a 
skupiny Technologické: Elektrické zařízení, Plynoinstalace a další. 

Strom obsahuje filtr Rozlišení - filtruje zobrazení stromu například dle Stavební a Technologie. 

Hierarchické skupiny 

Pro skupiny může být definována hierarchie. Na tomto příkladu jsou hierarchické skupiny Stavební (Areál, Budova, 
Podlaží, Místnost, Parcela). Ostatní skupiny hierarchické nejsou.  Hierarchie mění chování procházení skupin a 

zobrazení odpovídajících údajů v seznamu objektů. Seznam objektů u nehierarchické skupiny (například 
Plynoinstalace) zobrazuje všechny objekty, u hierarchické skupiny zobrazuje objekty v rámci hierarchie - například 

seznam podlaží pouze vybrané budovy. 
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Seznam objektů na hlavním formuláři 

 

Zobrazuje objekty vybrané skupiny. V některých případech i všech podskupin. V tomto příkladu zobrazuje areály. Je 
tedy ve stromu skupin vybrána skupina Areál. Seznam objektů obsahuje nastavené sloupce v nastavených formátech. 

O nastavení více v kapitole Nastavení EFA. 

Hierarchie objektů 

Nad seznamem objektů je zobrazena Hierarchie objektů, která zobrazuje vybraného objektu. Například při vybrané 
budově může být zobrazeno toto: 

  

Jak procházet hierarchické objekty jako jsou Budovy, Podlaží, Místnosti  

Jedná se o procházení seznamu objektů a stromu skupin. Kliknutím na skupinu Areál zobrazíte v seznamu objektů 
všechny Areály. Kliknutím v seznamu objektů na konkrétní areál - například Nové město a poté kliknutím na skupinu 

Budova ve stromu se zobrazí pouze budovy v areálu Nové město, jak je zobrazeno v Hierarchii objektů v horní části 

obrázku. Výsledkem je seznam budov vybraného areálu: 
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Postup v hierarchii stavebních objektů 
- výběr jedné budovy v seznamu objektů (například klikem myší) 

- klikem ve stromu skupin na skupinu Podlaží 

Je zobrazen seznam podlaží jedné vybrané budovy. 
- klikem ve stromu skupin na skupinu Budova 

Je zobrazen seznam budov a je v něm vybrána budova, které byla zobrazena předtím podlaží 

  

Záložky s daty objektů 

Ve spodní části hlavního formuláře je prostor se záložkami, kde jsou zobrazována data k vybranému objektu. 



 

 EFA - software pro správu a údržbu nemovitého majetku, 
 technologií a zdravotnické techniky. Provádění pasportizace a digitalizace. 

 
6 

EFA Services, s.r.o. 

 

  

Záložek je větší množství, jsou zobrazovány dle nastavení pro klasifikaci objektu. Například pro budovy jsou zobrazeny 
jiné záložky než pro Plynoinstalaci. Existují tyto záložky s daty objektů: 

Pasport 
Seznam z pasportizace, obsahuje prvky pasportů s rozměry a stavem opotřebení. 

Grafika 
Zobrazuje výkresovou dokumentaci WMF. 

CAD 

Zobrazuje výkresovou dokumentaci DWG. 

Přílohy (dokumentace) 

Dokumenty přiložené k objektu. Například návod, fotografie. Obsahuje přílohy vybraného objektu a přílohy šablony 
objektu. 

Pravidelné činnosti 
Seznam periodických činností vykonávaných na objektu. 

Opravy 

Provedené opravy objektu. 

Příslušenství 

Výčet příslušenství objektu. Každé příslušenství je také objektem.  

Umístěné objekty 

Seznam objektů, které mají jako umístění uveden vybraný objekt. Například položky majetku ve vybrané místnosti. 

Sekce 

Seznam sekcí, ve kterých je objekt přítomen. 

Žádanky 
Historie žádanek na objekt. 

Objednávky 
Seznam řádků objednávek, na kterých je objekt. 



 

 EFA - software pro správu a údržbu nemovitého majetku, 
 technologií a zdravotnické techniky. Provádění pasportizace a digitalizace. 

 
7 

EFA Services, s.r.o. 

 

Faktury 
Seznam rozúčtování faktur na objekt. 

Hlavičky faktur 
Faktury, na kterých je objekt rozúčtováván.  

Zálohy 
Evidované zálohy ve fakturách. 

Zhodnocení 

Záznamník pro účetní zhodnocení objektu. 

Obchodní případy 

Seznam obchodních případů k objektu. 

Smlouvy 

Seznam smluv k objektu  

Provoz 
Historie provozu objektu. Například obsahuje odstávky. 

Parametry (hodnoty parametrů) 
Sledované parametry objektu načítaného typu. 

Kompetence 
Funkční místa, která mají kompetenci na vybraný objekt. 

Řešení 

Evidované řešené problémy. 
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Seznam objektů 

Objektem v EFA je myšlena například Budova, Areál, Podlaží, Místnost, Pozemek, Technologické zařízení. 

Seznam objektů zobrazuje data objektů vybrané skupiny, často v rámci určené hierarchie - například místnosti na 

vybraném podlaží. Vzhled seznamu je nastaven v settings, kde je určeno, které sloupce a jakým způsobem seznam 

zobrazuje, která tlačítka jsou pod seznamem a v kontextovém menu, dále definuje některé aspekty chování seznamu. 

Seznam objektů (například Místností) 

  

Zobrazuje vybrané údaje objektů ve zvoleném formátu. Obsahuje sadu tlačítek a položek kontextového menu, sada je 

nastavena parametrizací, každý seznam může být nastaven jiným způsobem. 

Popis tlačítek seznamu dle příkladu: 

Nový - otevře kartu nového objektu (místnosti) 

Upravit - otevře kartu objektu pro editaci 

Aktualizovat - znovu načte seznam objektů aktuálními daty 
Odstranit - po dotazu se pokusí smazat vybrané objekty 

Statistika - zobrazí statistiku vybraných objektů: 
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Obsah statistiky a způsob agregace dat je definován v klasifikaci objektů. 

Obecná nespecifická statistika nad všemi seznamy EFA 

Existuje obecná statistika nad všemi seznamy EFA. Je ji možno vyvolat klávesovou zkratkou CTRL+I nad vybraným 
seznamem: 

 
Tato statistika posčítá všechny číselné údaje, které jsou v seznamu. Navíc v záhlaví ukazuje celkový počet řádků v 
seznamu a počet vybraných řádků. 

Vložit výkres - Vkládá výkresy ve formátu WMF k vybraným objektům. Pro tento typ výkresů je třeba instalace 

ActiveX komponenty, která není kompatibliní s Windows Vista a vyššími. 

Export/Import - Umožňuje exportovat a případně importovat data do / z MS Excel prostřednictvím speciálního 
formuláře. 

Výběr - Otevře okno pro výběr objektů do lineárního seznamu ve vlastním formuláři. Stejné okno jako v Menu - 
Výběry objektů 

Filtr - Otevře filtrovací okno pro filtraci zobrazených objektů na hlavním formuláři: 
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Filtr umožňuje čtyři volby a další omezení výběru dle středisek. Na tlačítko "Filtruj" se použijí filtrovací kritéria. Tlačítko 

"Zruš" odstraní filtrovací kritéria a seznam objektů na hlavním formuláři se znovu načte nefiltrovaný. 

Filtr je možno nechat aktivní a minimalizovat jej. Při procházení hlavního formuláře je neustále platný. 

Připojit přílohu - Umožňuje hromadně připojit přílohy vybranému objektům z definované cesty. Připojí všechny 
přílohy v dané cestě a uloží je do databáze. Vhodné pro iniciální hromadné importy dat. 

Tisk karty - Tiskne kartu vybraného objektu. Definice karty je v *.rpt souboru, který je umístěn v adresáři Reports ve 

formátu Cokoli_IDKlienta.rpt (například MístnostUK_5.rpt). 
Nový ze šablony - Umožňuje otevřít novou kartu objektu dle zvolené šablony objektu. Šablona je objekt 

předvyplněný údaji, tyto údaje se přeberou do nově otevřené karty. Šablony jsou vhodné zejména pro majetek a 
technologická zařízení. 

Žurnál - Zobrazí kompletní historii záznamu vybraného objektu včetně změn prováděných přímo v databázi: 

  

Multiedit - Hromadná editace vybraných objektů prostřednictvím karty objektu. 
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Přidání činností a plánování - Umožňuje pohodlně naplánovat zvolené činnosti pro vybrané objekty. 
Přidání činností funguje ve dvou krocích: 

1. Výběr činností pro naplánování 

Je zvolen způsob plánování všech vybraných činností pro objekt: 

  

2. Volitelně jsou otevírána nastavení činností pro každou činnost zvlášť, kde je možno nastavit způsob provádění: 

  

Po otevření a vyplnění všech nastavení činností se zobrazí Log s výsledkem: 
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Výsledkem jsou založené činnosti a nastavené plány jejich provádění: 
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Naplánovat činnosti dle šablony - Umožňuje pohodlně naplánovat činnosti dle šablony objektu. Tedy typické 
činnosti pro daný objekt. 

Funguje obdobným způsobem jako přidání činností a plánování, jen vyžaduje aby byl objekt ze šablony a nabízí pouze 
"šablonovité" činnosti. 
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Záložka Přílohy 

Záložka přílohy zobrazuje seznam příloh objektu a případně příloh šablony objektu. 

  

Dokumenty příloh je možno otevřít pomocí tlačítka "Otevřít dokument". 

Funkce tlačítek 

Nový - vkládání nového dokumentu: 
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Pomocí tlačítka (...) je třeba určit, kde je dokument a je třeba vyplnit popis dokumentu. Po stisku OK se dokument 
uloží z disku do databáze, odkud je pak uživatelům zobrazován. 

Zátržítko "Základní dokument" v případě zatržení způsobí, že tento dokument, pokud je obrázkem, bude zobrazen na 
kartě objektu. Vždy je možno zobrazit jen jeden dokument na kartě objektu. 

 

Upravit - otevře detail popisu dokumentu 
Aktualizovat - aktualizuje seznam dokumentů 

Otevřít dokument - otevře dokument (například fotografii nebo pdf-ko) 
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Záložka Pravidelné činnosti 

Zobrazuje seznam pravidelných činností prováděných na vybraném objektu. Například se jedná o kontroly, revize, 

kalibrace. 

 
 
Zobrazuje dva seznamy: 

1. Činnosti - zobrazuje prováděné činnosti 
2. Plán a realizace činnosti - plán a historie provádění vybrané činnosti 

 

Seznam "Činnosti" - tlačítka 
 

Tlačítko Upravit - zobrazí detail činnosti na objektu (detail činnosti SOP): 
Karta Popis 
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Na kartě Popis jsou údaje o provádění činnosti na objektu: 

- Typ realizace (interní / externí) 

- Provádí funkční místo 
- Provádí zaměstnanec 

- Provádí firma (při externí realizaci) 
- Datum zahájení a ukončení činnosti 

- Jestli se má činnost sledovat a provádět 

- Je-li vyžadován protokol k provedení činnosti 
- Poznámky 

- Je-li činnost legislativně významná = způsobuje změny stavu objektu dle činností (v termínu, práh1, práh2, po 
termínu, po platnosti) 

Je zde možno připojovat přílohy 
 

Karta Sledování 
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Definuje sledovaný parametr (například čas v rocích nebo měsících nebo dnech), četnost (například jednou za dva 
roky) a prahy vyvolání. Ty jsou v procentech dosažení hodnoty a způsobují změnu stavu činnosti v hodnotách: 

- v plánu (vše OK nebo bez plánu) 

- překročen práh 1 
- překročen práh 2 

- překročen termín nebo platnost 
 

Karta Normované náklady 
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Zde je možno uložit dobu trvání, ceny práce, materiálu, celkem a případně popsat typicky použitý materiál. 
 

Tlačítko Aktualizovat - obnoví seznam 

Tlačítko Odstranit - pokusí se smazat záznam činnosti na objektu 
Tlačítko Přílohy - zobrazí seznam příloh k činnosti na objektu 

 
Tlačítko Naplánování - zobrazí plánovací okno pro naplánování činnosti: 
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Plánování je poměrně rozsáhlý proces. Plánovací okno obsahuje několik možností plánování činnosti, otevírá se i v 
jiných místech EFA a někdy je jeho obsah povolen v jiném rozsahu než jindy. 

 
Volby plánování: 

Datum - naplánuje jedenkrát ke konkrétnímu datumu 

Datum od - do - naplánuje v období od do tolikrát, kolikrát se interval a sledovaný parametr vejde do intervalu. 
Například 1/2 roční činnost se do deseti roků naplánuje 20x 

Od data do provozu do - naplánuje od uvedení objektu do provozu do nějakého datumu 
Od data do provozu +1 interval do - naplánuje od uvedení do provozu plus jeden interval do zvoleného datumu. 

Vhodné u technologických zařízení, kdy je dodáváno jako nové s platnou kontrolou / revizí / kalibrací a příští je třeba 
provést až po jednom intervalu. 

Od (vybrat údaj) do - naplánuje od vybraného datumového údaje na kartě objektu do zvoleného datumu 

Od (vybrat údaj) + 1 interval do - naplánuje od vybraného datumového údaje na kartě objektu plus jeden interval 
do zvoleného datumu. Vhodné u technologických zařízení, kdy je dodáváno jako nové s platnou kontrolou / revizí / 

kalibrací a příští je třeba provést až po jednom intervalu. 
Zátržítko "Doplánovat" - při plánování dle voleb výše nastaví plány od posledního plánu do datumu do. Neruší 

předešlé neprovedené plány, jen navazuje plán. Pokud není na co navázat, pak vytvoří plán od - do. 

Platnost do - Nastaví platnost. Jedná se například o některé typy kalibrací, kdy je platnost například ke konci roku, 
plán provedení činnosti je však v průběhu roku. Pak je rozlišeno stavem u činnosti - Po platnosti vs. Po termínu. 

 
Obecně u plánování platí, že se nedotkne již provedených nebo zahájených provedení činnosti. Ty zachovává a 

případné nové plány / doplánování navazuje na již provedené nebo je rozšiřuje. 
 

Tlačítko Výmaz plánu 

Jedná se o opak Naplánování. Vymaže po dotazu všechny neprovedené a nezahájené plány vybrané činnosti. 
 

Tlačítko Tisk činností 
Vyvolá okno pro výběr tiskové šablony *.rpt, která vytiskne seznam plánu vybrané činnosti nebo činností. Například se 

jedná o vytisknutí seznamu pro provedení elektrické revize, kam revizní technik vypíše na místě hodnoty pro měřené 

přístroje. 
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Po výběru Klasifikace činnosti může být pole Tisková předloha omezeno na sestavy pro danou klasifikaci. Po stisku 
Tisk se zobrazí náhled před tiskem a pak je proveden tisk. V náhledu je možno zvolit export do souboru - například 

PDF, DOC, XLS a dalších. 

 
Seznam "Plán a realizace činnosti" 

Zobrazuje provádění vybrané činnosti v čase. Obsahuje provedené i naplánované termíny. 

 

 
Ikonky 

Zelené fajfka - provedeno 
Červené fajfka - provedeno, provedení zadáno v čase o mnoho dní pozdějším, než vlastní provedení 

Šedá žárovka - v termínu 

Žlutá žárovka - překročen 1. práh vyvolání 
Oranžová žárovka - překročen 2. práh vyvolání 

Červená žárovka - překročen termín a nebo platnost 
 

Tlačítka 

Nový - otevře nové provedení činnosti. Toto není typické použití plánu, typicky je prováděna editace naplánovaných 
realizací. Je však možno zadat i přímo zde nový termín provedení. 

Upravit - otevře naplánovanou nebo provedenou realizaci činnosti 
Aktualizovat - obnoví seznam 

Vytvořit plán - pomocí plánovacího okna umožňuje vytvořit / prodloužit plán činnosti 

Přeplánovat - od vybraného provedení přeplánuje dále 
Objednávka - vstup do objednání provedení činnosti formou vystavení objednávky 

Přílohy - zobrazí seznam příloh 
Provedeno dnes - vloží po dotazu do datumučasu provedení vybrané pložky aktuální NOW 

Provedeno dle plánu - vloží po dotazu do datumčasu provedení vybrané položky datum dle plánovaného datumu 
Provedeno k datu - otevře okno pro zadání datumu provedení a toto vloží 

Přiřadit protokol - nastaví příznak "Protokol dodán" na Ano 

Cyklický edit - otevře vybrané záznamy v režimu cyklické editace 
Žurnál - otevře seznam historie záznamu. Historie obsahuje zásahy do záznamu. 
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Tisk protokolu - tisk karty protokolu za vybrané záznamy v plánu. Vždy jeden protokol za jednu položku v plánu. 
Určeno pro interně prováděné zákonné kontroly a revize. Volba tiskové sestavy je dle *.rpt souborů v adresáři Reports 

a dle nastavení v EFA 

Tisk činností - tisk seznamu vybraných plánů dle *.rpt souboru. Výběr tiskové sestavy je dle souborů v adresáři 
Reports a dle nastavení v EFA 

 
Automatické přeplánování 

Po vložení datumu provedení do plánu je prováděna kontrola na původně plánované datum a v případě, kdy se 

datumy od sebe liší, je nabídnuto přeplánování zbytku plánu dle datumu provedení. 
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Záložka CAD 

Záložka CAD na hlavním formuláři zobrazuje výkresy DWG. Výkresy jsou propojeny s databází objektů - například s 

místnostmi. 

 
 
V ploše výkresu je možno provádět následující operace (na příkladu, kdy výkres je půdorysem budovy): 

 
Přejíždění myší 

Při přejíždění myší po místnostech jsou zobrazovány obrysy místností a jako tooltip název místnosti a ID-čko. 

 
Klik ve výkresu 

Kliknutím ve výkresu v místnosti je místnost vybrána ve výkresu modrou plochou, současně je místnost vybrána v 
seznamu objektů nad výkresem. 

 

Pravý klik ve výkresu 
Kontextové menu ve výkresu nad místností má volby: Otevřít kartu objektu a Nová žádanka. 

 
Doubleclick ve výkresu 

Otevře kartu místnosti. 
 

Otáčení kolečkem myši 

Zvětšuje a zmenšuje výkres vůči kurzoru myši. 
 

Stisk kolečka a při tom posun myší 
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Posouvá výkresem. 
 

 

Volby Menu 
 

Soubor 

 
Umožňuje následující akce: 

- Otevřít jakýkoli výkres DWG nebo DXF 

- Otevřít výkres z množiny již inicializovaných výkresů v EFA 
- Uložit jako - pro uložení otevřeného výkresu do různých verzí DWG a DXF 

- Export do PDF, DWF, SVG a dalších formátů 
- Tisk výkresu ve vybraném formátu, měřítku, tiskárně. Náhled, nastavení tisku. 

- Možnosti nastavení - barva pozadí, šířka obrysů místností 
- Vlastnosti výkresu - nastavení uložení do Databáze, pro Web, nastavení hladin 

 

Vlastnosti výkresu 

 
 

Vlastnosti výkresu definují parametry výkresu specifické pro ovládání v EFA. Jedná se o tato nastavení: 
 

Uložen do databáze 
Pokud zatrženo, pak ukládá výkres ze zdroje do úložiště v databázi. Zdroj je typicky na disku počítače. Původní 

umístění zdroje je uloženo v poli Cesta (nahoře na formuláři). 
 

Uložen pro Web 

Pokud zatrženo, pak ukládá strukturu CAD souboru pro zobrazení ve webovém rozhraní EFA. Když uloženo pro web, 
pak ve webovém rozhraní EFA je výkres zobrazován, pokud není uloženo pro web, pak není výkres ve webovém 

rozhraní k dispozici. 
 

Seznam hladin 

Zobrazuje seznam všech hladin ve výkresu. Zde se nastavuje, která z hladin obsahuje: 
- Obrys plošné entity (typicky je to obrys místnosti) 
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- Název plošné entity (typicky jde o název místnosti) 
- Blok (typicky jde o TZB, technologie, majetek) 

- Liniové entity (typicky jde o inženýrské sítě) 

 
Pokud je nastavení uloženo, pak je výkres připraven pro vizualizace v EFA. EFA pak ví, co representuje obrysy 

místností a co identifikuje místnosti s obrysy. Pak funguje propojení mezi CAD a daty místností v databázi. 
 

Tlačítko "Seznam objektů výkresu" 

Zobrazuje seznam všech objektů, které byly v EFA napárovány s daným výkresem. Typicky se jedná o místnosti na 
podlaží a podlaží samotné. 

 
Packa 

 
Klikem na packu přejde výkres do režimu posunu, opětovným klikem se vrátí do režimu výběru místností. 
 

Tloušťka čar 

Zapne režim zobrazení tloušťky čar. Vhodné i pro zobrazení obrysů místností. 
 

Seznam hladin 
Zobrazí okno hladin: 

 
 
Vypínáním a zapínáním hladin je možno omezit zobrazované entity ve výkresu. 

 
Seznam plošných entit 

Zobrazí všechny plošné entity ve výkresu a jejich vlastnosti, případně i vlastnosti napárovaných místností z databáze 

EFA: 
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Plošná entita v CAD je každá polyline v hladině plošných entit. V CADu má identifikátor (hexa číslo), plochu, obvod, 

počet bodů. Dále následují údaje z objektu, případně navržené před párováním. 
 

Toto okno je používáno i při párování a identifikaci polygonů reprezentujících objekty. Pro funkce párování jsou 
používána tlačítka: 

 
Pro případy, kdy existuje místnost v EFA 

 

Vložit ID vybraným - vloží vybraným záznamům ID objektu z EFA, které zadá uživatel 
Smazat objekt vybraným - smaže vazbu na objekt EFA vybraným entitám v CADu 

Uložit - uloží stav napárování mezi CAD a objekty EFA pro zatržené řádky 
Aktualizace rozměrů - umožňuje aktualizovat v objektech pres CAD entity rozměry: plocha, obvod 

 

 
Pro případy, kdy bude místnost do EFA zakládána přímo z výkresu zde. Místnost zatím neexistuje v EFA. 

 
Převzít kód - převezme do návrhu pro párování a vytvoření místnosti kód ve výkresu. Tento bude pak použit při 

vytváření místností z výkresu jako Kód objektu 
Editovat kód - uživatel ručně nastavuje budoucí kód vytvářené místnosti, když je místnost vytvářena z CADu 

Založit místnost - pro vybrané řádky založí jim odpovídající místnosti tímto oknem: 

 

 
Je třeba vyplnit název místnosti, určit skupinu EFA a parent ID = id-čko podlaží, pod které budou místnosti vytvořeny. 

V případě, kdy jsou zakládány všechny místnosti najednou, je možné vložin do názvu místnosti například "IMPORT" a 
pak v EFA přepsat dle konkrétních místností. 
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Seznam liniových entit, Seznam bloků 

 
 

Obdoba seznamu plošných entit bez funkce vytváření objektů EFA a aktualizací rozměrů. Linie v principu nemohou 
obsahovat identifikátor, jako mají místnosti uvnitř křivek. Bloky mohou identifikátor obsahovat, v aktuální verzi EFA 

není podporováno. 
 

Regeneruj 

Regeneruje výkres. Například po přiblížení excelové tabulky nebo kružnice. 
 

Seznam objektů 
Zobrazí okno, které umožňuje začít proces párování mezi existujícími objekty EFA a CAD entitami ve výkresu. 

 
 
Okno startuje prázdné. Je určeno pro výběr objektů v EFA, ze kterých bude párováno na výkres. Typicky je vybrána 

nahoře ve filtru skupina Místnosti a pak v Názvu úplném údaj, který zúží výběr dále. Objekty v seznamu napravo 
budou porovnávány s údaji ve výkresu v hladině názvů místností a provede se návrh napárování, který uživatel 

zpracuje v okně "Seznam plošných entit" výše. 

 
Tlačítka 

 
Párovat 

Po stisku tlačítka Párovat zde, se otevře okno "Seznam plošných entit", kde budou navrženy konkrétní entity CAD ke 
konkrétním objektům EFA. 

 

Spojit s výkresem vybrané 
V případech, kdy nechcete identifikovat ve výkresu konkrétní místo, které representuje místnost, tedy v situacích jako 

je: 
 

- přiřazení výkresu k objektu podlaží (na výkresu půdorysu podlaží nebude polygon za podlaží na rozdíl od polygonů 

místností) 
- přiřazení výkresu k místnostem bez možnosti je identifikovat 

 
použijte spojení s výkresem. 
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Odebrat z výkresu vybrané 

Odebere propojení mezi výkresem a objektem. 

 
Seznam výkresů objektu 

Zobrazí seznam objektů spojených s výkresem. 
 

Výkresy 

 
 
Zobrazí seznam výkresů k vybranému objektu v EFA. Například historické půdorysy budovy u místnosti. V seznamu je 

možno vybrat výkres ke zobrazení. EFA se snaží zůstat na daném výkresu dokud vybrané objekty tento mají připojen. 
U připojení výkresu je pořadí. 

 
 
 

Aktualizovat 
Občerství data spojená s výkresem z databáze EFA. 

 

Maximalizace 
Vyhodí výkres do nového samostatného okna. To je možno mít přes celý monitor nebo provozovat na druhém 

monitoru. 
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Po zavření samostatného okna se CAD výkres vrátí na záložku CAD. 
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Záložka Pasport 

Záložka pasport obsahuje seznam prvků pasportů zjištěných ve vybraném objektu - například budově, místnosti. 

 
Prvky pasportů zobrazují svůj stav opotřebení a životnost - to na základě normovaných životností prvků a posouzení k 

určitému datumu. 

Mohou obsahovat ikonku stavu ve stupních opotřebení od nejlepší po havarijní: zelená, žlutá, oranžová, červená; s 
mezibarvami. 

 
Funkce tlačítek 

Upravit - otevře detail prvku pasportu objektu 
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Na základě datumu, kdy je posuzováno a odhadu opotřebení a normované životnosti hlídá prvek svůj stav a 
propočítává své procento opotřebení a zobrazuje životnost do. 

 
Aktualizovat - aktualizuje seznam 

Odstranit - po dotazu se pokusí smazat vybrané záznamy 

Přidat prvky - hromadné přidávání prvků z číselíku: 



 

 EFA - software pro správu a údržbu nemovitého majetku, 
 technologií a zdravotnické techniky. Provádění pasportizace a digitalizace. 

 
32 

EFA Services, s.r.o. 

 

 
 
Přidat z knihovny, Uložit do knihovny 

Umožňuje pracovat s knihovnou prvků pasportů, kde jsou uloženy typické prvky. 

 
 
Kopírovat Z, Kopírovat Do 

Vybrané prvky pasportů budou Z / Do později vybraných objektů kopírovány. Je tak možno například rozkopírovat 
skladu schodiště po podlažích nebo skladbu typických toalet. 
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V případě Kopírovat Z 
Po výběru místnosti zde budou všechny prvky v ní kopírovány do právě zpracovávané místnosti. 

 

V případě Kopírovat Do 
Do vybraných místností budou kopírovány vybrané prvky právě zpracovávané místnosti. 

 
Editovat vybrané 

Hromadně edituje detail pasportu za všechny vybrané řádky: 

 
Tam, kde jsou otazníky, jsou přes vybranou množinu prvků pasportů různé hodnoty. Po editaci zde jsou celé množině 

vybraných prvků přepsány změněné hodnoty. 
 

Žádanky 
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Zobrazí seznam žádanek na vybraný prvek pasportu. 
 

Problémy 

Zobrazí seznam problémů u vybraného prvku pasportu. 
 

Sekce 
Zobrazí seznam sekcí, ve kterých je vybraný prvek pasportu přítomen. 
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Záložka Grafika 

Záložka grafika zobrazuje výkresy ve formátu WMF. 

 
Komponenta zobrazující WMF výkresy je ActiveX prvkem. Tento není možno provozovat na windows Vista a vyšších. 

Proto je v novějších verzích EFA nahrazována záložkou CAD, která zobrazuje DWG výkresy. 

 
Výkres v záložce Grafika je propojen s objekty v EFA prostřednictvím XML vrstvy polygonů. 

Klikáním ve výkresu je prováděn výběr v seznamu objektů v EFA a naopak výběrem v seznamu objektů v EFA je 
prováděno vybarvení objektu ve výkresu. 
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Záložka Opravy 

Záložka opravy zobrazuje seznam oprav - historii oprav vybraného objektu. Opravy provedené i naplánované, včetně 

oprav provedených na příslušenství vybraného objektu. 

Zde je příklad karty Opravy pro vybrané technologické zařízení: 

Seznam oprav obsahuje například - pořadové číslo, datum a čas zahájení, datum a čas provedení, popis, typ realizace, 

kdo provedl, cenu. 

Nad seznamem oprav je možno filtrovat přes typ opravy (činnost klienta). 

Tlačítka 

Nový - otevře novou opravu. 

Upravit - otevře naplánovanou nebo provedenou opravu. 
Aktualizovat - obnoví seznam oprav. 

Objednávka - vstup do objednání provedení opravy formou vystavení objednávky 
Přílohy - zobrazí seznam příloh opravy 

Provedeno dnes - vloží po dotazu do datumučasu provedení vybrané pložky aktuální NOW 

Provedeno dle plánu - vloží po dotazu do datumčasu provedení vybrané položky datum dle plánovaného datumu 
Provedeno k datu - otevře okno pro zadání datumu provedení a toto vloží 

Přiřadit protokol - nastaví příznak "Protokol dodán" na Ano 
Cyklický edit - otevře vybrané záznamy v režimu cyklické editace 

Žurnál - otevře seznam historie záznamu. Historie obsahuje zásahy do záznamu. 
Tisk protokolu - tisk karty protokolu za vybrané záznamy v plánu. Vždy jeden protokol za jednu položku v plánu. 

Určeno pro interně prováděné opravy. Volba tiskové sestavy je dle *.rpt souborů v adresáři Reports a dle nastavení v 

EFA 
Tisk činností - tisk seznamu vybraných oprav dle *.rpt souboru. Výběr tiskové sestavy je dle souborů v adresáři 

Reports a dle nastavení v EFA  
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Záložka Příslušenství 

Záložka příslušenství zobrazuje objekty, které jsou ve vztahu jako příslušenství  vybraného objektu. Příslušenství je i 

standardně mezi objekty EFA. Zde je speciální kolekce zobrazující příslušenství. 

 
 

Seznam obsahuje tato důležitá tlačítka: 

 
+ Přidat - Připojí objekty do vztahu příslušenství vybraného objektu 

- Odebrat - Odpojí objekty ze vztahu příslušenství vybraného objektu  
Nové příslušenství - Otevře kartu pro vytvoření nového objektu, zde rovnou jako nového příslušenství. Tedy založí 

jak objekt do databáze, tak přidá i vazbu příslušenství vybraného objektu.  

Protokol předávací - Vytiskne předávací protokol dle *.rpt souboru. 
Žurnál - Zobrazí historii objektu 
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Záložka Žádanky 

Záložka žádanky zobrazuje historii žádanek z help-desku pro vybraný objekt. Zobrazuje popis požadavků, datum 

vyřešení, stav řešení požadavků a další údaje. 

 
 

Seznam obsahuje například tato tlačítka: 

 
Nový - Otevře novou žádanku 

Upravit - Otevře existující žádanku pro editaci 
Žadatel - Zobrazí kartu žadatele - zaměstnance.  

Evidenční list závady - Vytiskne evidenční list dle *.rpt souboru. 

Objednávka - Umožňuje vystavit objednávku na externí servis. 
Přílohy - zobrazí seznam příloh 
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Záložka Kompetence 

Záložka kompetence zobrazuje seznam funkčních míst, která mají vybraný objekt v kompetenci. Zobrazuje i typ 

kompetence - vidím/měním/vkládám a dispečer. 

 

Pomocí tlačítek plus a mínus je možno určovat, která funkční místa mají na objekt kompetence. Nicméně nastavování 

kompetencí je spíše řešeno nastavením kompetencí u Funkčních míst, u Skupiny objektů, Střediska a Činnosti.  
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Karta objektu 

Objektem v EFA je myšlena například Budova, Areál, Podlaží, Místnost, Pozemek, Technologické zařízení. 

Karta objektu zobrazuje data jednoho vybraného objektu. Vzhled karet je nastaven ve dvou úrovních: 

1. V klasifikaci, kde je určeno, které atributy jsou pro objekt sledovány. 

2. V settings formuláře karty, kde je nastaveno rozložení atributů po kartě, velikost karty, průchod tabelátorem, 
ikonky, formát zobrazení dat a další údaje. 

Vzhled karty (například Místnost) 

  

Konkrétní karta se od příkladu bude lišit. 

Kartu je možno procházet pomocí klávesy TAB v předpřipravené posloupnosti průchodu. 

Typy polí a způsob vyplňování 

Textové pole 

- vypsat text nebo číslo 

Combobox (pole s rozbalovacím seznamem) 
- Vypsat text nebo 

- Klik na šipku dolů a výběr v seznamu nebo 

- Klik na F2 tlačítko a výběr ve filtrovacím seznamu nebo 
- Stisk klávesy F2 a výběr ve filtrovacím seznamu 

 
Datumové pole 

- Vypsat datum nebo 

- Klik na ikonku kalendáře a vybrat datum v kalendáři 
- Klik do políčka do číslic Dne nebo Měsíce nebo Roku a pomocí kláves "šipka nahoru" a "šipka dolů" přidávat 

respektive ubírat o jedno. Mezi číslicemi se pak prochází pomocí kláves "šipka napravo" a "šipka vlevo" 
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Poznámkové pole pro delší text 
- Vypst text, možno používat Enter pro řádkování a někdy možno používat i TAB pro odsazení textu v poli 

Zátržítko 
- Klik myší nebo 

- Stisk mezerníku 

Zavření karty 

Tlačítko OK uloží případné změny a kartu zavře. 
Tlačítko Storno, ikonka Křížek, CTRL+F4, případně ALT+F4 zavře kartu bez uložení případných změn. 
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Karta plánu realizace 

Karta plánu realizace zobrazuje jedno provedení pravidelné činnosti. Rozsah údajů na kartě může být pro každou 

činnost jiný. Plán činnosti je často používaným oknem EFA. Činností bývá evidováno veliké množství, vyplňování plánů 
je optimalizováno, navazuje automatickým přeplánováním, je kontrolováno ukončení plánů. Činnost se dostává do 

stavu Zahájená po vyplnění datumu zahájení, což se děje v některých případech automaticky. Následuje do stavu 
Vyřešená po vyplnění datumu provedení. Seznam zahájených a nedokončených činností je přístupný v sumárním 

plánu činností, seznam činností bez dodaného protokolu je přístupný v Menu EFA. 

Vzhled karty (například Elektrické revize) 

Záložka popis 

  
V horní části například zobrazuje košilku s identifikačními údaji objektu, na kterém je prováděna daná činnost. Dále 

následují údaje o provedení činnosti. 
Karta může obsahovat speciální zátržítka "Záruční", "Vyvolalo navázanou činnost", "Provést", "Dodán protokol", která 

mají zvláštní funkce a dopad do work-flow. 
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Záložka Nedostatky 

  

Zde jsou zobrazovány údaje o nedostatcích a kolekce žádanek navázaných na provedení činnosti. Žádanka mohla 

provedení činnosti vyvolat. 

Činnosti s nedostatky jsou přístupné v sumárním plánu činností. 

Záložka Navázané činnosti 
Zobrazuje seznam navázaných činností k činnosti. Například v případě, kdy po provedení revize bylo třeba provést 

opravu přístroje. 

Konkrétní karta se od příkladu bude lišit. 

Kartu je možno procházet pomocí klávesy TAB v předpřipravené posloupnosti průchodu. 

Typy polí a způsob vyplňování 

Textové pole 

- vypsat text nebo číslo 

Combobox (pole s rozbalovacím seznamem) 
- Vypsat text nebo 

- Klik na šipku dolů a výběr v seznamu nebo 

- Klik na F2 tlačítko a výběr ve filtrovacím seznamu nebo 
- Stisk klávesy F2 a výběr ve filtrovacím seznamu 

 
Datumové pole 

- Vypsat datum nebo 

- Klik na ikonku kalendáře a vybrat datum v kalendáři 
- Klik do políčka do číslic Dne nebo Měsíce nebo Roku a pomocí kláves "šipka nahoru" a "šipka dolů" přidávat 

respektive ubírat o jedno. Mezi číslicemi se pak prochází pomocí kláves "šipka napravo" a "šipka vlevo" 
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Poznámkové pole pro delší text 
- Vypst text, možno používat Enter pro řádkování a někdy možno používat i TAB pro odsazení textu v poli 

Zátržítko 
- Klik myší nebo 

- Stisk mezerníku 

Zavření karty 

Tlačítko OK uloží případné změny a kartu zavře. 
Tlačítko Storno, ikonka Křížek, CTRL+F4, případně ALT+F4 zavře kartu bez uložení případných změn. 
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Karta opravy 

Karta opravy zobrazuje provedenou nebo naplánovanou opravu. Rozsah údajů na kartě může být pro každý typ 

opravy jiný. Seznam oprav je často používaným oknem EFA. Oprav bývá evidováno veliké množství, vyplňování plánů 
je optimalizováno, je kontrolováno zahájení opravy, ukončení opravy, dodání protokolu. Oprava se dostává do stavu 

Zahájená po vyplnění datumu zahájení, což se děje v některých případech automaticky. Následuje do stavu Vyřešená 
po vyplnění datumu provedení. Seznam zahájených a nedokončených oprav je přístupný v sumárním plánu činností, 

seznam činností bez dodaného protokolu je přístupný v Menu EFA. 

Vzhled karty oprava 

Záložka popis 

  

V horní části například zobrazuje košilku s identifikačními údaji objektu, na kterém je prováděna oprava. Dále 
následují údaje o provedení opravy. 

Karta může obsahovat speciální zátržítka "Záruční", "Vyvolalo navázanou činnost", "Provést", "Dodán protokol", která 
mají zvláštní funkce a dopad do work-flow. 
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Záložka Nedostatky 

  

Zde jsou zobrazovány údaje o nedostatcích a kolekce žádanek navázaných na provedení opravy. Žádanka mohla 
provedení opravy vyvolat. 

Opravy s nedostatky jsou přístupné v sumárním plánu činností. 

Záložka Navázané činnosti 

Zobrazuje seznam navázaných činností opravě. Například v případě, kdy při provedení opravy bylo zasahováno do 
elektrické části přístroje, je navázáno provedení elektrické revize. 

Konkrétní karta se od příkladu bude lišit. 

Kartu je možno procházet pomocí klávesy TAB v předpřipravené posloupnosti průchodu. 

Typy polí a způsob vyplňování 

Textové pole 

- vypsat text nebo číslo 

Combobox (pole s rozbalovacím seznamem) 

- Vypsat text nebo 
- Klik na šipku dolů a výběr v seznamu nebo 

- Klik na F2 tlačítko a výběr ve filtrovacím seznamu nebo 

- Stisk klávesy F2 a výběr ve filtrovacím seznamu 
 

Datumové pole 
- Vypsat datum nebo 

- Klik na ikonku kalendáře a vybrat datum v kalendáři 
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- Klik do políčka do číslic Dne nebo Měsíce nebo Roku a pomocí kláves "šipka nahoru" a "šipka dolů" přidávat 
respektive ubírat o jedno. Mezi číslicemi se pak prochází pomocí kláves "šipka napravo" a "šipka vlevo" 

Poznámkové pole pro delší text 
- Vypst text, možno používat Enter pro řádkování a někdy možno používat i TAB pro odsazení textu v poli 

Zátržítko 
- Klik myší nebo 

- Stisk mezerníku 

Zavření karty 

Tlačítko OK uloží případné změny a kartu zavře. 
Tlačítko Storno, ikonka Křížek, CTRL+F4, případně ALT+F4 zavře kartu bez uložení případných změn. 
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Karta žádanky 

Žádanka má v principu dvě základní karty - žádanku žadatele a žádanku dispečera. V různých situacích se otevírají 

odpovídající karty. Karta žádanky dále podléhá parametrizaci a tak často výsledná karta pro daný typ žádanky vypadá 
po každé jinak. 

Vzhled karty žádanky 

Záložka Detail - Ouško Žádanka 

  

Ouško žádanka primárně vyplňuje žadatel. Zejména prvotně zadává a pak edituje v případě vrácené žádanky. Zde je 

možno vybrat objekt / prvek pasportu pomocí odpovídajícího tlačítka. Nechybí informace o datumu záruky do, v 
případě, kdy je objekt ještě v záruce. Dále ouško například obsahuje košilku údajů objektu. 

Žadatel zejména a povinně vyplňuje Předmět, volitelně Popis. 
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Záložka Detail - Ouško Řešení 

  

Ouško řešení primárně vyplňuje řešitel žádanky. Zejména zadává kdo řeší, vyjádření technika, zprávu žadateli a stav 

žádanky. Prostřednictvím pole Znalost je umožněn vstup do znalostní báze. 



 

 EFA - software pro správu a údržbu nemovitého majetku, 
 technologií a zdravotnické techniky. Provádění pasportizace a digitalizace. 

 
50 

EFA Services, s.r.o. 

 

Záložka Detail - Ouško Důvodové zprávy 

 
Důvody jsou vyplňovány v případě jistých kroků work-flow. Například při neschválení nebo při stornování žádanky je 

nutné vyplnit zde důvod. 
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Záložka Navázané činnosti 

 
Zde se zobrazují navázané činnosti spojené se žádankou. 

Záložka Žurnál 

 

Žurnál obsahuje historii záznamu žádanky a to včetně změn prováděných přímo v databázi. 

Konkrétní karta se od příkladu bude lišit. 

Kartu je možno procházet pomocí klávesy TAB v předpřipravené posloupnosti průchodu. 

Typy polí a způsob vyplňování 

Textové pole 
- vypsat text nebo číslo 

Combobox (pole s rozbalovacím seznamem) 
- Vypsat text nebo 

- Klik na šipku dolů a výběr v seznamu nebo 
- Klik na F2 tlačítko a výběr ve filtrovacím seznamu nebo 

- Stisk klávesy F2 a výběr ve filtrovacím seznamu 

 
Datumové pole 

- Vypsat datum nebo 
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- Klik na ikonku kalendáře a vybrat datum v kalendáři 
- Klik do políčka do číslic Dne nebo Měsíce nebo Roku a pomocí kláves "šipka nahoru" a "šipka dolů" přidávat 

respektive ubírat o jedno. Mezi číslicemi se pak prochází pomocí kláves "šipka napravo" a "šipka vlevo" 

Poznámkové pole pro delší text 

- Vypst text, možno používat Enter pro řádkování a někdy možno používat i TAB pro odsazení textu v poli 

Zátržítko 

- Klik myší nebo 
- Stisk mezerníku 

Zavření karty 
Tlačítko OK uloží případné změny a kartu zavře. 

Tlačítko Storno, ikonka Křížek, CTRL+F4, případně ALT+F4 zavře kartu bez uložení případných změn. 
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Panel Výběr 
Panel výběr obsahuje seznam objektů s filtrem. Seznam slouží pro lineární zobrazení objektů - například všech budov 

přes všechny areály. 

 

Pomocí filtrů nahoře je možno zúžit výsledek v seznamu například takto: 

 

Obsahuje pouze budovy, kde Město/Ulice začíná na "Hradec Králové". 
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Zobrazeny jsou přímo objekty. Je vhodné tento seznam používat pro zobrazení objektů přes všechny hierarchie, kdy 

na hlavním formuláři je třeba procházet jednotlivé areály. 

 
Důležitá tlačítka 

 
Najít - pokusí se vybraný objekt najít v pozadí na hlavním formuláři. Pak je možno tento seznam minimalizovat a 

přejít na práci na hlavním formuláři, kde je objekt vybrán. Kdykoli je možno se sem vrátit a "Najít" další objekt, třeba 

konkrétní místnost. 
 

Ostatní tlačítka pracují stejně jako na hlavním formuláři - v seznamu objektů. 
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Panel Výběr z pasportů 
Panel výběr z pasportů umožňuje provádět sumární výběry z prvků pasportů na objektech. Tedy sumáře z dat na 

záložkách Pasport na hlavním panelu. 

Výběr z pasportu postupuje ve dvou krocích: 

1. Výběr objektů do sumáře pro pasporty 

 
V seznamu klasifikací objektů vlevo je třeba zatrhnout ty klasifikace, které mají být sumarizovány. Po zatrhnutí se 

naplní seznam objektů napravo, kde je možno například zatrhnout všechny řádky - pak bude prováděna sumarizace 

prvků pasportů nad všemi místnostmi v databázi (například). 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 



 

 EFA - software pro správu a údržbu nemovitého majetku, 
 technologií a zdravotnické techniky. Provádění pasportizace a digitalizace. 

 
56 

EFA Services, s.r.o. 

 

2. Výběr konkrétních prvků a sumarizace 
 

 
V seznamu vlevo jsou všechny prvky pasportů, které se v množině sumarizovaných objektů vyskytují alespoň jednou. 

Po výběru například "dveře \ dřevo" se zobrazí v seznamu napravo množina všech objektů, kde se tento prvek 
vyskytuje. V seznamu objektů jsou i data prvku. 

V seznamu prvků pasportů je možno provádět multivýběr. 
 

 

Zde v seznamu napravo je možno provádět sumarizace nad objekty a sumarizace nad prvky pasportů. 
Sumarizace nad objekty je prováděna pomocí tlačítek "Statistika" a "Statistika vybrané": 

 

 
Celkem 1.692,60 m2 ploch v místnostech s dřevěnými dveřmi. 
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Sumarizace nad prvky pasportů v objektech je prováděna pomocí tlačítek "Suma" a "Suma vybrané": 
 

 
Celkem 44 ks dveří dřevěných ve všech místnostech v databázi. 
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Panel Vyplé autožádanky 
Panel vyplé autožádanky zobrazuje seznam objektů, které mají nastaveno vypnutí generování automatických žádanek 

z pravidelných činností. Generování autožádanek do help-desku je pro tyto objekty pozastaveno. 

 
 
Důležitá tlačítka 

 

Přidat - Umožňuje vybrat nové objekty pro vypnutí autožádanek 
Odebrat - Umožňuje odebrat příznak vypnutí autožádanek pro vybrané objekty v seznamu  

 
Ostatní tlačítka jsou poděděná ze seznamu objektů a provádějí stejné akce jako na seznamu objektů. 
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Panel Výběr klienta 
Otevírá se i při spuštění EFA a umožňuje vybrat klienta a funkční místo pro práci v EFA. 

 
 

Tlačítko přehlásit 

Otevře okno pro přehlášení na jiného uživatele: 
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Panel Klienti 
Zobrazuje seznam klientů v systému EFA. Ve většině případů je klient jediný. Klient pochází z organizace v databázi a 

je vlastní organizací pro aktivity v EFA. 

Seznam klientů v systému 

  
Seznam klientů v systému je v levo. V pravém seznamu jsou záložky s definicí kolekcí pro klienta: 

Seznam povolených klasifikací objektů - které typy objektů je možno evidovat 

Seznam povolených klasifikací činností - které typy činností je možno evidovat 
Seznam druhů faktur 

Seznam tiskových předloh protokolů a seznamů činností 

Seznam typů žádanek 
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Karta klienta 

Ouško Obecné 

  

Obsahuje různá nastavení chování EFA v rámci klienta. Nastavení zde se většinou provádějí po dohodě na počátku. 
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Ouško Vyřazení objektu 
Definuje co se má dít při změně stavu objektu na Vyřazen. 
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Panel Střediska (uživatelé) 
Zobrazuje seznam středisek (uživatelů). 

  

Seznam středisek je zobrazován spolu s podřízenými kolekcemi: 

Navázaná inventární střediska - seznam navázaných inventárních úseků ke středisku 

Navázaná funkční místa - seznam funkčních míst, která mají kompetenci na středisko a typ kompetence 

Datumy platnosti střediska 
Střediska s ukončenou nebo budoucí platností nejsou nabízena v některých situacích v EFA. 

Tlačítko Přečíslovat 
Provádí strojové přečíslování všech agend v případě, kdy jedno středisko nahrazuje jiné. Například po změně struktury 

organizace. Přečíslování umí nahradit středisko jiným střediskem a původní středisko zachovat nebo smazat a uložit 
datum ukončení platnosti střediska. 

Funkce přečíslování střediska 



 

 EFA - software pro správu a údržbu nemovitého majetku, 
 technologií a zdravotnické techniky. Provádění pasportizace a digitalizace. 

 
64 

EFA Services, s.r.o. 

 

  

Karta střediska 

  

Karta obsahuje popisné údaje střediska včetně platnosti od - do. 
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Panel Inventární úsek 
Zobrazuje seznam inventárních úseků. 

  

Seznam inventárních úseků je zobrazován spolu s podřízenými kolekcemi: 

Navázaná střediska - seznam navázaných středisek k úseku 

Navázaná funkční místa - seznam funkčních míst, která mají kompetenci na inventární úsek a typ kompetence 

Karta inventárního úseku 
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Karta obsahuje popisné údaje inventárního úseku. 

 

 

 


