
 

 

Databox CONTACT 6 
Nastavení systému 

Úvod  
 

Databox CONTACT 6 je universální nástroj pro tvorbu databázových systémů. Základ tvoří zavedené 

agendy Adresář firem, Adresář osob, Kalendář a Databázové bloky. Každá z těchto agend může 

být libovolně rozšířena o další pod-agendy (Smlouvy, Obchodní případy, Konkurence atd.). Smyslem 

těchto rozšíření a nastevení je jednoduché přizpůsobení systému dle požadavků zákazníka a rychlé 

uvedení databáze do provozu. 

Při konfiguraci systému řešíme jednoduchost, praktičnost, automatizaci a kontrolu. 

Z našeho pohledu je jedno, zdali řešíme obchodní, servisní nebo provozní záležitosti. Téměř každá 

databáze vychází z kontaktů, produktů či služeb, událostí v čase a to ostatní řeší databázové bloky. 

MS Excel je pro nás konkurent a zároveň pomocník. Uvědomujeme si výhody / nevýhody XLS 

dokumentů a snažíme se využít to nejlepší z tabulkového editoru a spolupracovat s MS Office. 

Tento dokument je zaměřen na vysvětlení pojmů a ukázku možností, jak systém přizpůsobit vlastním 

požadavkům. Základ tvoří tyty agendy: 

 

- Adresář firem, dále můžeme kategorizovat na další pod kategorie, například 

Zákazníky / Dodavatele. 

 

- Adresář osob, z pohledu firem to mohou být „pouze“ kontaktní osoby, ale 

zároveň se může jednat o samostatné subjekty, klienty z privátní sféry. 

 

- Diář obsahuje kalendáře uživatelů s událostmi v čase. Jedná se o různé úkoly a 

aktivity, které se mohou a nemusí týkat firem, osob či databázových bloků. 

 

- Databázové bloky slouží pro individuální návrh libovolných databází. V naší demo 

ukázce jsou použity pro Obchodní případy, Kampaně, Poznámky, Projekty, Servis 

a Stroje. 



 

1. Nový profil 

Program běží na SQL platformě NexusDB a umožňuje vytváření více databází, které je možné 

určitým způsobem propojit. Klientská část programu se k serveru připojuje standardně přes lokální 

nebo TCP/IP protokol. 

https://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdb 

 

Nový profil – Databox server -> Profily –> Nový profil – pojmenování databáze, vše ostatní je 

nastaveno a nedoporučuje se měnit. 

Mapování profilů – v programu Databox CONTACT v přihlašovacím okně tlačítko se třemi tečkami 

nebo Systém-> Profily -> Správce profilů -> Namapovat. 

 

https://www.nexusdb.com/support/index.php?q=nexusdb


 

2. Nastavení profilu 

Prvotním krokem pro úspěšné zavedení systému je správné nastavení všech zmíněných agend. 

Jelikož program obsahuje vícero nastavovacích formulářů, vytvořili jsme stránku, na které se 

nachází posloupnost jednotlivých kroků. 

 

1. Nastavení profilu – jedná se o nastavení vlastních firemních údajů a názvosloví. 

- Ikony a priority projektu se vztahují právě k databázovým blokům. Na tomto místě se definují 

názvosloví stavů/statusů pro všechny použité bloky. Samozřejmě se k tomuto nastavení lze 

kdykoli vrátit a rozšířit. 

- E-maily – nastavení poštovního serveru pro odesílání různých notifikací a upozornění e-mailem. 

Způsob odesílání mailů může být prostřednictvím Výchozího poštovního programu (Outlook) = 

„Simple MAPI – dialog“ nebo přímo systémem = „SMTP“ (nevyskočí žádné okno s emailem, mail 

se přímo odešle). 

 

2. Nastavení dodatků – dodatky jsou volně navržené položky, které rozšiřují základní seznam 

údajů agend v programu (mezi základní údaje patří Jméno, Název, Adresa, Výr. číslo, Status atd.). 

 



 

- Nový dodatek vytvoříme v pravé části okna „Seznam dodatků“ <Nový dodatek>. V levé 

části vyplníme název a vybereme Typ, popřípadě podtyp. Pro typ Seznam textových hodnot 

vytvoříme číselník pomocí tlačítka „Položky seznamu“. Funkce Pokročilé nastavení obsahuje 

definici vzorců a přiřazení barev v seznamu. Uložení dodatku se provede šipkou v kulatém 

tlačítku, oprava dodatku se provede zelenou šipkou 

- Skupiny dodatků se definují v Nastavení číselníků viz. kapitola 6. Příklad skupiny dodatků je 

Fakturační adresa, pod touto skupinou se nachází několik dodatků (řádků). 

 

Důležité! Takto vytvořené dodatky uživatel uvidí až poté, co se v Nastavení uživatele – Firmy – Karty 

(kapitola 5) zvolí zobrazované položky na kartě adresáře. To platí také pro Osoby a Databázové bloky. 

 



 

3. Nastavení tabulek – Pomocí tabulek vytváříme pod-agendy pro Firmy, Osoby a Bloky v podobě 

tabulkového formátu. Což znamená, že k jednomu subjektu (firmě, osobě, projektu) můžeme 

založit libovolně řádků s definovanou strukturou sloupců. 

 

Ukázka tabulky Smlouvy u firem a tabulky Příslušenství u Databázového bloku – Stroje.  

 

- Novou tabulku založíme přes tlačítko „Správce tabulek…“ a v dalším okně tlačítko „Přidat“. Ve 

správci tabulek je dále možnost přidat tiskové šablony ve formátu MS Word (*.DOT), seznam 

značek je uvedený pod volbou šablony. Tlačítko „E-maily…“ slouží pro nastavení adresy na 

kterou se mají zasílat notifikace o založení nového řádku.  

 



 

- Při vytvoření nové tabulky se automaticky založí 9 sloupců s uvedeným formátem. Názvy 

těchto sloupců je možné přejmenovat a pomocí volby „Zobrazit“ se dají také schovat. Další 

požadované sloupce lze libovolně přidávat podobně jako dodatky. 

- Typ: Speciální hodnota je formát tabulkového dodatku, který odkazuje data na jinou agendu. 

Například speciální dodatek Událost ve výsledné tabulce zobrazuje krátké datum, zároveň ale 

odkazuje na událost v diáři. V Pokročilém nastavení lze upřesnit vlastnosti události. Podobně 

fungují i další speciální formáty. 

 

Důležité! Takto vytvořené tabulky uživatel uvidí až poté, co se v Nastavení uživatele – Firmy – Karty 

(kapitola 5) zvolí zobrazované karty, popřípadě zobrazované komponenty. To platí také pro Osoby 

a Databázové bloky. 

 



 

4. Nastavení databázových bloků – bloky představují volně definovatelné databáze s různým 

zaměřením. Každý blok má své vlastní volby stavů, položek, názvosloví a zobrazovaných oken. 

 

- Obecné – pojmenování bloku, identifikace neboli zkratka (například pro generování 

automatického čísla) nastavení poznámky (popisu) u projektu a předvolby pro nové záznamy. 

- Barvy – barevné odlišení bloků, popisků položek a obrázku agendy. 

- Ikony = Status či Stav a vychází z nastavení profilu viz. Kapitola 1. 

- Priority = Kategorie vychází z nastavení profilu viz. Kapitola 1. 

- Identifikace – generování pořadového čísla projektu s dalšími příznaky. 

- Karty a detail – zobrazení požadovaných záložek a oken na hlavní kartě projektu. 

- Nastavitelný pohled – volba základních položek a dodatků na hlavní kartě projektu. 

- Práva – definice přístupových práv, Veřejný = přístup mají všichni bez omezení.  

- Notifikace – posílání e-mailů při různých změnách na kartě projektu jeho vlastníkovi.  

- E-mail – pro zvolený status se otevře e-mailová HTML šablona -> Nastavení šablon… 

 



 

5. Nastavení uživatelů – je seznam uživatelů systému. Správce profilu je libovolný uživatel, který 

má v přístupových právech zvoleno „Správce profilu“ (fialová hvězda). Toto oprávnění 

umožnuje přístup do všech nastavení. 

 

- Nový uživatel přebírá vlastnosti aktivního uživatele v seznamu. Přihlášený uživatel v systému 

má ve sloupci stavu zelenou fajfku. 

- Vlastnosti uživatele = Nastavení uživatele. 

- Správce – je funkce pro přebírání vlastností vzorového uživatele. Pokud změníte některé 

vlastnosti v jednom účtu, můžete je následně přenést pro ostatní uživatele. 

- Skupiny – definice skupin uživatelů, které se dále aplikují v databázových blocích a e-mailech. 

 

- Uživatel -> Identifikace – Jméno, přihlašovací údaje a heslo 

- Uživatel -> Přístupová práva – pro klasického uživatele doporučujeme nastavit práva pro: 

Nastavení dodatků a tabulky + Strom zatřídění => POUZE PRO ČTENÍ. Ostatní agendy dle 

vlastního uvážení. 

- Uživatel -> Nástěnka – Zobrazení připomínek pro důležité termíny v aktuálním týdnu. 

 



 

- Program -> Po startu – Nastavení upozornění pro důležité termíny v samostatném okně. 

- Firmy -> Karty – Nastavení zobrazovaných záložek, adresáře a oken po pravé straně na kartě 

adresáře. To samé nastavení v sekci Osoby -> Karty. 

- Firmy -> Rozšířené – volba položek v horní informační liště a volba sloupců v tabulce seznamu 

firem. 

- Firmy -> Rychlé zadávání – volba povinných polí pro novou firmu. 

 

- Diář -> Sdílet diář – vyberte uživatele, kterým chcete nabídnou vlastní nebo zvolený kalendář 

s vybranými přístupovými právy. Pouze správce může povolit sdílení cizích diářů. 

- Diář -> Ikony – výběr a pojmenování ikon pro události v diáři. Ikony jsou ekvivalentem 

kategorií. 

 

6. Nastavení číselníků – seznam číselníků pro různé položky v systému. 

 

7. Nastavení států – je užitečné před-vyplnit tento seznam, aby se při zakládání nových firem 

používaly jednotné názvy států. Při zadání státní předvolby se automaticky vyplní také u 

nového telefonického spojení. 



 

3. Adresář firem 

Pohled na seznam a detailní kartu firmy včetně kontaktních osob a veškerého spojení. 

 

 

 



 

4. Plánovací kalendář 

 

Plánovací kalendář zkráceně Diář je zobrazení událostí jednoho nebo více uživatelů v čase (Týdnu). 

U každé události je zobrazena vazba (v pravém dolním rohu) na propojené agendy stroje, servisu a 

zákazníka. Kalendář je možné synchronizovat s Outlookem nebo Google kalendářem. 

Klíčové vlastnosti diáře: 

- Propojení s agendami Servisních zakázek, Strojů a Adresáře firem 

- Možnost plánování a připomínek 

- Upozornění na nesplněné události 

- Sdílení událostí s dalšími členy týmu 

- Fultextové vyhledávání 

- Odesílání pozvánek a potvrzení termínů 

- Synchronizace s jinými systémy 

 

 



 

5. Obchodní případy 

Obchodní případy neboli zakázky je agenda pro evidenci časově náročnějších projektů. Za tu dobu 

se k takovému případu může nabalit spousta informací jako například dokumenty, e-maily a události. 

Obchodní případ má svého vlastníka, který může spolupracovat s obchodním týmem. Všechny cizí 

zápisy se automaticky posílají vlastníkovi formou notifikací. 

 

Vývoj obchodního případu sledujeme v tabulce „Vývoj OP“. Datum kontaktu v této tabulce je 

navržen jako speciální dodatek událost (viz. Nastavení tabulek) a zobrazuje se také v diáři. 

V přehledu je možné případy zobrazit do grafu, například dle statusu a filtrem na aktuální měsíc.  

 



 

6. Projekty 

Projekty se v tomto případě vztahují k realizaci a ukázka v profilu DEMO Kancelář je navržena spíše 

minimalisticky. Jako jediná použitá tabulka jsou Náklady, kde se evidují cenové položky, které se 

dále mohou porovnat s cenou zakázky. 

 

Užitečná funkce pro zobrazení projektů je Plán v horní tlačítkové liště. Pomocí filtrů si přehledně 

zobrazíte seznam projektů a jejich časový průběh.  

 



 

7. Workflow - projekty 

Samostatnou kapitolou v projektech je Workflow. Jedná se o nadstavbu k programu, která se musí 

do-instalovat.  

Workflow v našem prostředí představuje definici navazujících kroků, vedoucích k úspěšnému 

dokončení projektu. Systém hlídá vztahy a termíny jednotlivých kroků a informuje zodpovědné 

osoby či správce projektu. Průběžně nabízí přehled dokončených a aktuálních kroků v plánovaném 

čase. 

 

Jediné nastavení tohoto modulu je pro definici názvů etap a kroků. Toto nastavení může provádět 

správce systému a ikona pro otevření nastavení se nachází na konci řádku etapy při tvorbě nového 

kroku. 

 

Pro názvy kroků doporučujeme použít co nejkratší text (A1, A2…), z důvodu úspory místa při 

zobrazení v tabulce průběhu kroků. 

Kroky přidáváme na záložce Workflow v projektech tlačítkem plus. Smyslem je navrhnout kompletní 

seznam kroků a jejich návaznosti. První krok A0 by měl být určen přesným datem. 



 

Projekt rozdělíme na jednotlivé činnosti odpovědných pracovníků. Modul Workflow nám hned při 

vytváření časového harmonogramu pomáhá s hlídáním vyčerpaných zdrojů a kontroluje vytíženost 

zodpovědných pracovníků. 

 

Termíny a podmíněné kroky 

V prvé řadě můžeme termín zahájení podmínit ukončením jiného kroku nebo ukončením více kroků. Potom 

od tohoto data definujeme počet dní, které máme na splnění dané činnosti. 

Zahájení a ukončení kroku můžeme definovat také konkrétními daty. 

Datum splnění je závislý na přepnutí stavu fáze na „Hotovo“ nebo jej může správce projektu změnit ručně. 

Info panel slouží k zobrazení detailů vybraného kódu kroku ze seznamu podmíněných kroků. 

Tlačítko „Událost“ založí aktivitu s upozorněním na daný den zahájení kroku.  

Plná vytíženost znamená, že daná činnost si žádá 100% lidského zdroje interní odpovědné osoby a 

v tuto dobu nemůže probíhat žádný jiný krok ani na jiném projektu. 

Fáze kroku 

Čekající – (bílá barva) krok, který není aktivní a čeká na přidělení některé z fází. 

Hotovo – (zelená barva) ukončený krok v řádném termínu. 

Aktivní – (žlutá barva) – právě probíhající krok, u podmíněných kroků se nastavuje automaticky. 

Zpožděný – (červená barva) ukončený krok mimo řádný termín, tuto fázi program nastavuje automaticky po 

vyhodnocení data splnění s datem ukončení. 



 

8. Kampaně 

Kampaně jsou specifickým návrhem databázového bloku pro přehledné kontaktování firem a 

sledování výsledku od fáze rozeslání hromadného e-mailu, přes sjednání schůzky, konče 

objednávkou. 

 

Pro tento databázový blok jsme navrhli tabulku „Kontakty kampaně“, která je specifická v tom, že 

jeden z datumů (Aktivita v diáři) je nastavený jako událost s vazbou na kontaktovanou firmu. Při 

vyplnění řádku se automaticky vytvoří událost a ta je viditelná také na kartě firmy. Událost obsahuje 

údaje z řádku tabulky. 

Naplnění tabulky seznamem firem se dá provést hromadně s pomocí stromových pohledů – 

Zatřídění, Výběry, Filtry. Tyto seznamy ve stromovém pohledu mimo jiné slouží jako zdroj k rozeslání 

Hromadného e-mailu. 

  



 

9. Stroje a zařízení 
Úvodní obrazovka zobrazuje seznam strojů a zařízení seřazený třeba podle datumu instalace. 

 

Detailní karta stroje zobrazuje v levé části parametry s popiskem a pravá část je určena pro pod-

agendy. Na kartě stroje vidíme uskutečněné servisní zakázky, dokumentaci a události stroje. 

Další pod-agendou může být Konfigurace stroje, Stavy Mth a další. 

Tiskové výstupy se vytvářejí na základě MS Word šablony –Smlouva, Předávací protokol atd. 

 



 

10. Servisní zakázky 
Servisní zakázka by měla mít vazbu na stroj a zákazníka. Vytvoření nového záznamu je možné ze 

strany stroje nebo přímo v agendě servisu. Zakázky jsou v seznamu seřazeny dle datumu nahlášení 

a na prvním místě je stav – příprava / dokončeno. 

 

 

Seznam položek v okně zakázky servisu lze měnit v nastavení databázových bloků, také výpočetní 

vzorce a formáty. 

 



 

Tisk -> Nastavení šablon -> pravé tlačítko myši -> Přidat šablonu -> Načíst. Tímto postupem 

přidáte novou tiskovou sestavu. Každopádně před touto operací musí šablona (*.dot) již 

existovat. Při tvorbě šablony využíváme funkci v MS Word (Vložení -> Záložka) Záložka. Názvy 

použitelných záložek jsou vyjmenované pod nabídkou tisku -> Zobrazit MS Word značky. 

Ukázka tiskového výstupu v MS Word – šablona servisního výkazu. 

 



 

11. Přehledy 
 

Tato funkcionalita ta je použita napříč celým programem. Vyskytuje se ve všech agendách, 

tabulkových dodatcích, dokumentech, spojení a emailech. 

Pro otevření přehledu slouží tlačítko v horní liště , které má při rozkliknutí více funkcí. 

 

Přehledy slouží především pro rychlou orientaci v datech, libovolné třídění dle sloupce, jednoduché 

filtrování podobně jako u automatických filtrů v MS Excel a v neposlední řadě právě pro export do 

Excelu a následný tisk. 

Sloupce se dají skrývat a zobrazit, také je možné měnit jejich pořadí. 

Pohledy slouží k uložení aktuálního stavu zobrazených sloupců, jejich šířek a filtrů tabulky. 

Oprava je funkce pro hromadnou změnu hodnot v jednom sloupci. Důležité je před touto funkcí 

zaškrtnout / zvolit / odfiltrovat (pravé tlačítko myši) požadované řádky (viz. Dolní lišta – zaškrtnuté 

záznamy). 

Grafy je možné zobrazit až po seskupení záznamů podle nějakého sloupce. Seskupení provedete 

přetažením požadovaného sloupce (jeho záhlaví) do lišty nad záhlavím. Dále je možné měnit typ 

grafu a řazení. 

Z důvodu větších datových objemů tabulek je načítání dat rozděleno do částí. Funkce Načíst 

urychluje načítání přehledu na úkor zobrazovaných dat, která nejsou pro daný pohled třeba. 



 

12. Notifikace – e-mail 
Upozornění e-mailem na změny a nové záznamy v databázi. Systém umožňuje automatické odesílání 

zpráv pro vybrané operace, který jiný uživatel provedl nad cizími záznamy. Tyto notifikace jsou závislé 

na provázání záznamu se jménem (dodatek u firmy typu uživatel nebo vlastník projektu) a vztahují 

se na opravu či nový záznam. 

Důležité je mít správně nastavený poštovní server v nastavení profilu a vyplněné všechny e-mailové 

adresy v nastavení uživatelů. 

 

Ukázka nastavení notifikací v databázových blocích a nastavení dodatku „Obchodník“ u firem. 

 

 



 

13. Další zajímavé funkce 
 

Přidání nové firmy je možné provést s pomocí portálu Živé firmy. Automaticky se předvyplní 

základní informace včetně IČO, spojení a kontaktní osoby.   

 

Vyhledání požadované firmy probíhá na základě klíčového slova a není nutné, aby se nacházelo 

přímo v názvu firmy. 

 



 

Nástěnka je domovská obrazovka s živými informacemi zatím pouze z diáře. 

 

Pomocník pro uživatele začátečníky. 

 



 

Tabulky v uživatelské zóně mají stejné vlastnosti jako tabulky u firem / osob či projektů. Liší se 

v tom, že jsou provázané s uživatelem, který vytvořil daný řádek. Mohou sloužit pro zobrazení 

reportů obchodní aktivity, sledování nákladů uživatele a další evidenci. 

 

Výběry ve stromu výběrů obsahují rozšířené informace o datu vzniku a uživateli, který je vytvořil. 

Správce profilu má nově přístup ke všem výběrům a může tak promazat výběry neaktivních 

uživatelů. 

Strom šablon se postupně přejmenuje na Strom filtrů. Šablony filtrů se nyní synchronizují a 

chystáme automatické filtry z dodatků a tabulek typu seznam hodnot. 

Tabulky se výrazně optimalizovaly a přibyla spousta nových možností.  

- Tisk na základě šablon uložených v databázi. 

- Provázání řádku na další subjekt a zpětná vazba. 

- Možnost tvorby podřízené tabulky. 

- Práva na zobrazení řádků dle uživatelů, kteří řádek vytvořili. 



 

14. Technologické novinky 
 

Přechod na novou verzi neznamená pouze příliv nových funkcí v programu, ale také přechod na 

moderní SQL platformu Nexus DB 4, podporu dotykového ovládání a převod programu do 

UNICODE pro vícejazyčnou evidenci informací v databázi. 

Celý náš systém je vyvýjen tak, aby bezproblémově fungoval na průměrném hardware a zbytečně 

nezatěžoval systémové prostředky počítače. Žádná z našich vývojařských platforem nevyžaduje 

zvláštní licencování a tudíž potřebu dalších finančních nákladů. 

 

15. Kontakty SYSTEGRA 
 

Hrazená 906/10, Liberec 7, 460 07, Česká Republika 

Telefon: +420 488 058 058 

Hotline: +420 485 100 404 E-mail: hotline@systegra.cz 

www.systegra.cz 
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