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Mantis 2947: Optimalizácia transakcií v module ÚDZS
Vykonaná technická optimalizácia transakcií, kde niektoré sa zbytočne zahajovali pre zápis
a aktualizácia klientskej knižnice na verziu 7.1.1.

Mantis 2948: Pokiaľ sa zasekne hromadné generovanie dokumentov, tak sa nepripraví
podanie do ÚPVS ani na jednom generovanom dokumente
Pokiaľ sa počas hromadného generovania dokumentu generovanie zaseklo, tak ani na vytvorených
dokumentoch sa nepripravilo podanie na ÚPVS.

Mantis 2949: Únik pamäte pri generovaní dokumentov
Opravená chyba pri hromadnom generovaní väčšieho počtu dokumentov, kde sa vyčerpala operačná
pamäť a generovanie sa zastavilo z chybou.

Mantis 2951: Chyba pri vytváraní XML Upovedomenia o zastavení starej exekúcie
Opravená chyba, ktorá sa objavovala pri vytváraní XML UoZSE na niektorých spisoch.

Mantis 2950: Umožniť centrálne ovládať "pracovnú dobu" modulov RFO a DIPZSR
Vzhľadom na skutočnosť, že Ministerstvo vnútra obmedzilo dostupnosť služieb RFO a EVO, bolo
potrebné pridať funkcionalitu možnosti hromadného nastavenia pracovnej doby modulov.
Momentálne moduly budú komunikovať smerom MinV len počas pracovných dní od 6:00-17:59, aby
zbytočne nevolali webové služby, ktoré aj tak skončia s chybou.

Mantis 2941: Pridať do nástenky s upozorneniami servisného modulu možnosť
filtrovania podľa zoznamu spisov
Pridané filtrovanie nástenky na základe zoznamu spisov.

Mantis 2885: Farebné zvýraznenie súčinností s RFO nad úkonmi v spise

Mantis 2946: Umožniť nastaviť účet exekútora na trovy pri zastavení starej exekúcie
Nastavenie generálneho účtu na trovy pri zastavení SE. Pri aktualizácii programu sa automaticky
nastaví identický účet ako je účet v záložke "Generovanie dokumentov" / "Prevádzkový účet / bežný

účet na trovy".

Nastavenie čísla účtu na trovy ZSE v prípade, že je rozdielny od generálneho účtu v nastaveniach
programu.

Pridaná funkcionalita hromadnej zmeny účtu trov pri ZSE v prípade, že exekútor chce nastaviť
rozdielne čísla účtov na spisoch oproti generálnemu účtu v nastaveniach programu.

Pridané zástupné reťazce, ktoré bude treba zameniť aj v šablóne UoZSE:
-

#$ZSE_TROVY_BANKA_BEZNY_UCET E - názov banky bežného účtu exekútora pri zastavení
starej exekúcie nastavený v spise alebo v nastaveniach programu
#$ZSE_TROVY_BANKOVY_IBAN_BEZNY_UCET E - IBAN bežného účtu exekútora pri zastavení
starej exekúcie nastavený v spise alebo v nastaveniach programu
#$ZSE_TROVY_BANKOVY_SWIFT_BEZNY_UCET E - SWIFT bežného účtu exekútora pri
zastavení starej exekúcie nastavený v spise alebo v nastaveniach programu
#$ZSE_TROVY_BANKOVY_UCET_BEZNY_UCET E - IBAN a SWIFT bežného účtu exekútora pri
zastavení starej exekúcie nastavený v spise alebo nastaveniach programu

Mantis 2887: Upovedomenie o zastavení starých exekúcií
-

úprava začiatku rozhodnej doby a sledovaných platieb, ak sa napr. vyhodnocuje rozhodná
doba dňa 20.1.2019, tak budú vyhodnotené spisy, kde povedenie bolo doručené najneskôr
19.1.2015 a platby sa sledujú od 19.7.2018

-

-

-

Oprava zástupných reťazcov, ktoré nevracali najnovší záznam z RÚ v prípade viacerých:
#$ZSE_UZNESENIE_ZVEREJNENE
#$ZSE_UZNESENIE_SUD
#$ZSE_UZNESENIE_CISLO
v prípade chýbajúceho dátumu doručenia poverenia, program vypíše chybové hlásenie o
chýbajúcom dátume a samozrejme podanie nevytvorí.

pridaný zástupný reťazec #$ZSE_TROVY_VARIABILNY_SYMBOL, ktorý vráti hodnotu v
nasledovnom poradí:
1. Označenie spisu oprávneným - pokiaľ je zadané a platné číslo, t.j. iba 0-9 sú povolené. Ak je
tam niečo iné, tak sa ignoruje
2. Variabilný symbol definovaný oprávneným - pokiaľ je zadané a platné číslo, t.j. iba 0-9 sú
povolené. Ak je tam niečo iné, tak sa ignoruje
3. Variabilný symbol zostavený z čísla spisu + dvojčíselný rok. V prípade, že je rozlišovací znak
úradu číselný, tak sa vráti CisloRokUrad napr. spis 123/2019-1 ako VS=123191

-

pridaná funkcionalita hromadnej zmeny správania sa zástupného reťazca
#$ZSE_TROVY_EXEKUTORA_VS

UPOZORNENIE: XML verzia UoZSE sa riadi novými zástupnými reťazcami, tak je potrebné aktualizovať
obsah šablóny Upovedomenia o zastavení starej exekúcie podľa zverejnenej verzie 2. Inak nebude
garantovaný obsah XML voči PDF verzii.

Mantis 2952: Viacnásobné zobrazenie súčinnosti na tú istú osobu v ORSR
-

-

upravené nastavenie transakcií, kde nie je potrebné režim WRITE, tak sa nastaví režim
READ_ONLY
z kontroly sa vylúčia osoby, ktoré majú výmaz z ORSR
odmazané duplicitné záznamy súčinností a zachová sa najnovší
update Firebird .NET adapter ver. 6.4.0 na 7.1.1
dátum získania súčinnosti sa zmenil z dátumu poslednej kontrolu na dátum poslednej zmeny
(zmenou sa rozumie zmena v obchodnom mene, sídle, dátumu zrušenia, dátumu výmazu,
dôvodu výmazu, zlúčenie alebo právneho nástupcu)
odmazanie duplicitných záznamov sa vykoná pri prvom spustení komunikačného modulu

Mantis 2953: Opakujúce sa oznámenia zo servisného modulu na nástenke
Program kontroluje opakujúcu sa správu na základe HASH správy na základe ktorej sa rozhoduje, že či
správa už existuje.
Pridaná funkcionalita vymazania správy z nástenky, čo ale spôsobí opakované pridanie správy v
prípade, že sa správa s takým HASH nenachádza. Vymazanie je možné použiť aj na vymazanie
chybných správ, ktoré vznikli chybou v servisnom module.

Mantis 2954: Chybné oznámenie neodoslaného alebo nedoručeného Upovedomenia o
zastavení starej exekúcie v nástenke
Program zle vyhodnotil dátum odoslania a doručenia UoZSE a poslal informáciu na nástenku.

Mantis 2926: Export faktúr do TPSoft
Upravený export, kde do čísla zákazníka posiela 9999999999 v prípade osoby bez IČO.

Mantis 2877: Možnosť pridania poznámky k došlej pošte z ÚPVS
Pridaná možnosť zadania ľubovoľne dlhého textu.

Mantis 2957: Filtrovanie došlej pošty podľa zoznamu spisov

