
 

 

Databox CONTACT 6 
Co je nového ve verzi 6 ? 

Ergonomie, Ovládání, Grafika 
 

Zavedli jsme tlačítka Domů, Zpět, Vpřed pro rychlý pohyb v historii procházení. 

 

 

Sjednotili jsme horní panel tlačítek kvůli jednodušší dostupnosti často používaných funkcí. 

 

 

Okénko pro hledání podle názvu firmy / příjmení je nyní v horní části programu více na očích a 

nevadí výklopné klávesnici na obrazovce. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rozdělili jsme pohled na kartu firmy a seznamu firem. Nyní je karta firmy mnohem přehlednější a 

na obrazovku se vejde více detailů. 

 

Nový postranní panel agend zobrazuje názvy záložek, mezi kterými je možné se libovolně 

přepínat. 

 

DEMO – je název profilu a obsahuje veškerá nastavení. 

Správce systému – uživatel – neboli uživatelská zóna, obsahuje 

Nástěnku, Průvodce pro začátečníky a volně definovatelné 

tabulky jako například Provize, Firemní náklady a další. 

Ostatní agendy – Firmy, Osoby a Diář fungují stejně jako 

v předchozí verzi. Projekty jsou nově určeny projektovými bloky 

a lze je libovolně přidávat a nezávisle konfigurovat. 

 

 



 

Seznam firem je snadno dostupný z nového postranního panelu agend. Stačí kliknout na položku 

Firmy nebo klávesou Esc. Pro přepnutí na detail funguje Enter nebo pře klik na název firmy 

v postranním panelu. 

 

Stromové pohledy – Zatřídění, Výběry a Filtry (Šablony) jsou nyní viditelnější a snadno dostupné. 

Zavření stromu je možné provést klasicky křížkem v pravém horním rohu. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Nové 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. V další verzi přidáme 

i ostatní agendy.  

 

Ucelený pohled na položky nastavení profilu. 

 

 



 

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. 

Diář – při kliknutí v panelu agend na položku Diář se zobrazí seznam všech událostí uživatele. 



 

Projekty, projektové bloky 
 

Agenda projektů v nové verzi prošla kompletní rekonstrukcí.  Zaměřili jsme se především na 

možnost vytváření více bloků pro různé účely a jejich nezávislou konfiguraci.  

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazení je sjednocené se zobrazením ostatních agend, seznam projektů je možno třídit dle data 

začátku, čísla projektu, názvu projektu či zákazníka. 



 

Karta projektu je podobná kartě firmy a řídí se stejnými pravidly. K projektům jsme obecně přidali 

název, zákazníka, datum začátku a konce, identifikaci (číslo projektu) a vlastníka. 

 

Především u projektů či zakázek je potřeba evidovat více informací i z ostatních agend. Naopak 

konfigurace například bloku Poznámky vyžaduje jednoduchost a čitelnost bez dalších oken. 



 

Kampaně jsou specifickým návrhem bloku pro přehledné kontaktování firem a sledování výsledku 

od fáze rozeslání hromadného e-mailu, přes sjednání schůzky, konče objednávkou. 

 

Další novou funkcí je sledování projektů / kampaní v čase. 

 

  



 

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. 

 

Kontakty 
 

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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