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Mantis 3215: Modul UDZS zlyhá na vytvorení dôveryhodného spojenia
ÚZSD zmenili serverový certifikát, ktorý bolo nutné implementovať aj do modulu.

Mantis 3026: Umožniť zaevidovať pôvodného vydavateľa poverenia + zástupné reťazce
Umožnené pridať do spisu viacero typov poverení. Doterajšie verzie programu umožňovali mať
v spise informácie iba o jednom poverení.
Možnosť pridania nasledujúcich typov poverení:
1. prvé poverenie
2. opravné poverenie
3. dodatok v povereniu
4. pôvodné poverenie pri postúpení spisu
5. pôvodné poverenie exekútora pri repodaji na základe 233/2019

Pridané zástupné reťazce:
#$SPIS_POVERENIE_TEXT S - textová verzia zoznamu poverení (prvé, opravné, dodatkové, pôvodné
poverenie postúpeného spisu)
#$SPIS_POVERENIE_TEXT_REPODAJ S - textová verzia zoznamu pôvodných poverení pri repodaji

Mantis 2394: Doplnenie funkcionality v došlej pošte UPVS - odpovedať na došlú poštu
priamo
Pridaná možnosť odpovede na došlú správu. Program sa pokúsi nájsť jednoznačného adresáta. V
prípade, že dátová schránka je napojená na viacero kontaktov v adresári, tak ponúkne výber
kontaktu. Zobrazujú sa len kontakty, ktoré sú napojené na doručovateľnú dátovú schránku.

V prípade, že je došlá pošta zapísaná do viacerých spisov, tak program ponúkne vybrať ku ktorému
spisu sa pripojí odpoveď.

Mantis 3218: možnosť v Oprave šablóny v Pridaní úlohy do denníka po doručení
zásielky PRIDAT VIAC ÚLOH
Mantis 3219: možnosť v Oprave šablóny v Pridaní úlohy do denníka po generovaní
dokumentu PRIDAT VIAC ÚLOH
Mantis 3217: možnosť v Oprave šablóny v Pridaní úlohy do denníka po doručení
zásielky aj oprávnenému (nie len povinnému)
Prepracovaný systém nastavenia akcií pridania do denníka úloh, kde je možné zadať neobmedzené
množstvo akcií k jednej šablóne.

Zároveň bola opravená aj chyba, kde sa do denníka nevytváral záznam v denníku v prípade doručenia
právnemu zástupcovi povinného.

Mantis 3208: Pridať do kontaktu príslušný okresný súd podľa trvalého pobytu alebo
sídla
Pridaná možnosť zadania príslušného okresného súdu na základe trvalého pobytu alebo sídla a
možnosťou vyhľadania kliknutím na tlačidlo otáznika.
V prípade, že sa nový kontakt ukladá adresára a nemá zadaný príslušný súd, tak program vyhľadá v
zozname a pridelí.

Pre hromadné pridanie príslušného súdu do existujúcich kontaktov je možné využiť hromadnú
funkciu na zadanie podľa číselníka príslušností k okresným súdom. V prípade, že sa v kontakte
nachádza iný príslušný súd, tak ho program zamení za ten, ktorý našiel v číselníku.

Pridané do šablóny možnosť zadefinovať príslušný povinného:

Mantis 3214: Pri oprave spisu ponúkať číslo účtu oprávneného filtrovaný podľa
oprávnených
Pri zadávaní základného účtu oprávneného v spise sa zoznam filtruje na účty oprávnených
a právneho zástupcu oprávneného.

Mantis 3188: Zrušiť obmedzenie dĺžky znakov pri oprave kontaktu - podklady pre
dedičské konanie
Dĺžka textu popisujúce číslo dedičského konania u notára a súdu zmenená na neobmedzenú dĺžku.

Mantis 3222: Zmena serverového certifikátu ARDACO.com
Po zmene certifikátu prestali fungovať volania dátovej schránky ÚPVS.

