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PŘIHLÁŠENÍ 

Pro práci se systémem Výjezd budete potřebovat počítač s připojením k internetu a s nainstalovaným 

webovým prohlížečem. Webová aplikace Výjezd je kompatibilní s běžnými webovými prohlížeči 

(Chrome, Edge, Mozilla, …). Z bezpečnostních důvodů používejte pouze webové prohlížeče 

aktualizované na poslední verzi. Pokud si můžete vybrat, zvolte prohlížeč Google Chrome. 

Do webového prohlížeče zadejte adresu  https://vyjezd.1box.eu/ 

Pro přihlášení vložte číslo vaší agentury (Agency ID), vaše uživatelské jméno (Login jméno) a vaše 

heslo. Tyto údaje obdržíte od svého administrátora systému.  

Můžete si zde také vybrat jazyk, ve kterém budete aplikaci Výjezd používat. 

 

 

Po vložení přihlašovacích údajů stiskněte tlačítko  

  

https://vyjezd.1box.eu/
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PŘEHLED 

Po úspěšném přihlášení se zobrazí domovská stránka Výjezdu s přehledem Online uživatelů, Mapou 

se současnými pozicemi Zásahu a seznamem aktivních akcí. 

 

Pomocí přepínače automatické obnovy si lze de/aktivovat oznámení v aplikaci Výjezd 

(funkce automatické obnovy je dostupná pouze pro uživatele typu USER) 

K zobrazení QR kódu pro nainstalování aplikace na telefon slouží   

Detaily o online uživatelích zobrazíte kliknutím na ikonu  na kartě Online uživatelé. 

 

Uživatelé lze vzdáleně odhlásit pomocí  

Podrobnosti o aktivní akci si lze zobrazit kliknutím na řádek s příslušnou akcí. 

Pro zobrazení názvu zásahové jednotky klikněte na ikonu auta na mapě. 
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Pro více detailu o zvolené výjezdové jednotce zvolte  

Pokud se budete potřebovat na tuto domovskou obrazovku vrátit, klikněte na název nebo logo aplikace 

Výjezd vlevo nahoře. 

 

SPOLEČNÉ OVLÁDACÍ PRVKY 

Pro jednoduchost obsluhy aplikace Výjezd jsou použity ve všech jejích oknech shodné ovládací prvky: 

Návod k současně otevřené části aplikace výjezd si zobrazíte tlačítkem 

Kartu nebo okno lze obnovit tlačítkem aktualizovat 

Každé vyskakovací okno lze zavřít tlačítkem  

Změny a nové údaje lze uložit tlačítkem  

Nový záznam přidáte pomocí tlačítka  

Do editace záznamu se dostanete pomocí ikony  

Záznam smažete tlačítkem nebo ikonou  
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POČET ZÁZNAMŮ NA STRÁNKU 

Ve všech oknech webové aplikace Výjezd, kde se zobrazují seznamy např. objektů, skupin zásahových 

vozidel, akcí apod., máte možnost změnit počet zobrazovaných záznamů na stránku.  

 

 

 

 

 

 

 

Lze zvolit hodnoty 5, 10, 25 a 100 řádků. 

 

Aplikace si zadanou hodnotu pamatuje pro každé okno. Můžete si tak nastavit např. v okně akcí jiný 

počet řádků než v seznamu objektů. 

Mezi stránkami záznamů se přepínáte tlačítky    

FILTROVÁNÍ 

Pro snadnější nalezení hledaného záznamu (objektů, akcí, zásahových vozidel/jednotek apod.) máte 

možnost použít funkci „Filter“, která je vždy dostupná v záhlaví všech seznamů s větším počtem 

položek. 
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Funkce filtrování nezohledňuje malá/velká písmena a diakritiku, vyhledává v kterékoliv části textů 

v seznamu (na začátku, uprostřed i na konci). Funkce filtrování bez ohledu na diakritiku je pouze 

v akcích a objektech. 

Níže jsou uvedeny některé příklady, jak funguje funkce „Filtrování“: 

  

 

 

Poznámka: V akcích nelze filtrovat pomocí „Stavu zásahu“ 

 

 

 

ADMINISTRÁTORSKÝ PŘÍSTUP 

Každá agentura má standardně vytvořen jeden administrátorský přístup. Jako administrátor systému 

Výjezd máte plný přístup do všech jeho částí včetně nastavení, vytváření nových objektů, Zásahových 

skupin, Zásahových vozidel/jednotek, uživatelů atd.  

Administrátor může také vytvářet další přístupy s právy uživatele (User).  

Ještě, než vytvoříte prvního uživatele, je nutné provést základní nastavení systému. 
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ZÁKLADNÍ NASTAVENÍ SYSTÉMU 

SKUPINY ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL 

 

Pomocí tlačítka  vpravo nahoře přidejte skupiny výjezdu. Každé Zásahové vozidlo/jednotka může 

mít přirazeno několik skupin. 

 

Skupiny si můžete libovolně pojmenovat, v našem případě použijeme Názvy měst, ve kterých se 

jednotky pohybují. 

Vyplňte název skupiny a uložte  

 

Pro editaci již vytvořené skupiny stiskněte ikonu  
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V okně Zásahové skupiny si také můžete pod skupinu přiřadit Zásahové vozidlo/jednotku. V levém 

sloupci se zobrazují všechny Zásahové vozidla/jednotky, v pravém se zobrazují vozidla/jednotky patřící 

do skupiny. Jak se vytvářejí Zásahové vozidla/jednotky si ukážeme v následujícím kroku. 

Zásahové vozidlo/jednotky lze do skupiny přidat tlačítkem  

Ze skupiny je lze odebrat pomocí , změny potom uložte. 

 

ZÁSAHOVÉ VOZIDLO/JEDNOTKA 

V systému je možné definovat jednotlivé Zásahové vozidlo/jednotku. Každé Zásahové 

vozidlo/jednotka může mít přirazeno několik skupin. 

V menu pod „Skupiny zásah. vozidel“ zvolte „Zásahové vozidlo/jednotka“. 

 

Tlačítkem  otevřete okno Nový zásah.  
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Vyplňte postupně položky: 

- Název 

- Zvolte zásahové skupiny/skupinu ze seznamu (seznam lze zobrazit kliknutím na pole 

„Zásahové skupiny“) 

- Aplikace/login (Unikátní login jméno do aplikace) 

- Heslo (heslo, které se bude používat pro přihlášení do aplikace) 

Tyto položky je nutné vyplnit pro vytvoření nového zásahu. 

Zbytek informací jako je Tel. Číslo, NFC autorizace, Stanoviště atd. není nutné zadávat. GPS údaje lze 

vyplnit manuálně nebo je lze vybrat z mapy ikonou . Na mapě přetáhněte ukazatel na místo, 

kde chcete umístit výchozí pozici výjezdové jednotky (pokud je uživatel přihlášený do aplikace tak lze 

na mapě vidět i poslední známou lokaci pod ikonou automobilu). 

 

 vycentruje mapu na ukazatel  

 resetuje pozici ukazatele na poslední uloženou pozici (výchozí pozice je Praha) 

Zvolenou pozici následně potvrďte tlačítkem  

GPS uvádí výchozí pozici zásahové jednotky na mapě, po přihlášení do aplikace a povolení nezbytných 

práv se zobrazí aktuální pozice pomocí GPS souřadnic z telefonu. 
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Po vyplnění údajů uložte. 

ČÍSELNÍK KOMENTÁŘŮ – DISPEČER 

Slouží pro rychlý výběr komentáře k akci na straně dispečera. Můžete si zde vytvořit seznam 

nejčastějších komentářů k akci. 

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Číselník komentářů – Dispečer“. 
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Pod názvem se bude záznam zobrazovat v číselníku. Do pole zpráva už napište samotnou zprávu. 

Záznam do číselníku přidejte tlačítkem 

 

Přejetím kurzoru myši na tečky vlevo u záznamu lze měnit pořadí komentářů v číselníku. Textové 

pole u jednotlivých záznamů můžete okamžitě editovat. 

 

Po vyplnění údajů uložte tlačítkem  

ČÍSELNÍK KOMENTÁŘŮ – ZÁSAH 

Slouží pro rychlý výběr komentáře k akci na straně Zásahového vozidla/jednotky. Můžete si zde vytvořit 

seznam nejčastějších komentářů k akci. 

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Číselník komentářů – Zásah“. 
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Způsob zadávání nových záznamů je hodně podobný Číselníku komentářů – Dispečer. 

 

Údaje vyplňte stejným postupem jako u Číselníku komentářů – Dispečer. 

Po vyplnění údajů uložte tlačítkem  

ČÍSELNÍK ZÁSAHU 

Slouží pro Pojmenování a určení důležitosti typu zásahu.  

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Číselník zásahu“. 

 

Způsob zadávání nových záznamů je hodně podobný Číselníku komentářů – Dispečer. 

Po vyplnění názvu si vyberte jednu ze tří důležitostí. 
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Pomocí default políčka si můžete zvolit výchozí záznam pro novou akci. 

Upozornění: pokud si nevytvoříte Číselník typu zásahu, tak nebudete moci vytvářet nové akce 

(U akce by nešlo určit její důležitost). 

Po vyplnění údajů uložíme tlačítkem  

SYNCHRONIZACE 

Synchronizace slouží k mapování databáze objektu v NET-G do databáze Výjezdu. Díky tomu nemusíte 

objekty vytvářet znova, ale stačí pouze provést synchronizaci. Položky, které jsou označeny 

k synchronizaci, nejde editovat. 

V menu pod „Nastavení“ zvolte „Synchronizace“. 

 

V seznamu „Mapování položek v objektech“ si označte položky výjezdu, které chcete synchronizovat. 

K těmto položkám si vyberte ze seznamu, jaký údaj z databáze NET-G bude kopírován do aplikace 

Výjezd.  

Seznam údajů z databáze NET-G se přidává tlačítkem . K položkám si můžete přiřadit více údajů 

z NET-G. Při výběru se snažte zvolit stejně pojmenované položky a údaje NET-G. Dejte si pozor, abyste 

nepřidělili např. textové údaje NET-G do položky v číselném formátu (např. PSČ). 
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Tímto postupem si namapujte položky, které chcete synchronizovat.  

 

Mapování položek uložte tlačítkem  

V seznamu „Mapování položek ve skupinách výjezdu“ přidělíte Skupinám zásahových vozidel v aplikaci 

Skupinu výjezdu v NET-G. Díky tomu se u synchronizovaných objektu budou zobrazovat skupiny 

vytvořené v aplikaci Výjezd. 

 

 

Po vyplnění údajů uložte tlačítkem  
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Pozor: Pro správnou funkčnost je třeba mít přiřazený správný údaj NET-G k položce Skupina výjezdu 

v záložce „Mapování položek v objektech“. 

 

Po kontrole správného vyplnění položek zvolte tlačítko na záložce „Mapování 

položek v objektech“. 

 

Po úspěšné synchronizaci si můžete zkontrolovat vámi synchronizované objekty. 

 

UŽIVATELÉ 

VYTVOŘENÍ NOVÉHO UŽIVATELE 

Aby s webovou aplikaci Výjezd mohli pracovat i ostatní uživatelé (operátoři), musíte jim vytvořit účty. 

Přejděte do menu a zvolte „Uživatelé“. 

 

Pro vytvoření nového uživatele tlačítkem  otevřete kartu Nový uživatel.  
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Na kartě Uživatelské nastavení postupně vyplňte položky: 

- Jméno 

- Login (unikátní přihlašovací jméno, unikátnost jde zkontrolovat ikonou zámku ) 

- Heslo (musí obsahovat malé a velké písmena a čísla a speciální znaky /*-+#$@%&`;, celkem 

8 až 12 znaků, heslo jde zobrazit ikonou oka ) 

- Typ uživatele (jako Admin můžete přidávat pouze uživatele typu User = běžný uživatel) 

- Vyberte zde uživatel povolen (pokud není povolen, tak se uživatel do webové aplikace Výjezd 

nemůže přihlásit) 

 

Pro uživatele typu User musíte nadefinovat jeho práva na kartě Nastavení práv. 

 

Zaškrtnutím povolíte přístup, vytváření nových údajů, editaci a mazání k jednotlivým kartám webové 

aplikace. 

Po vyplnění údajů uložte tlačítkem  
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EDITACE UŽIVATELE 

Pro změnu údajů uživatele v menu zvolte „Uživatelé“. 

 

U každého uživatele uvidíte na pravé straně trojici tlačítek: 

- Změna přístupových údajů (Změna login jména a hesla) 

- Editace uživatele (Změna práv, jména, zobrazení tokenu) 

 - Mazání (rychlé smazání uživatele) 

 

Pro editaci stiskněte na řádku uživatele tlačítko 

Otevře se okno „Editace uživatele: …“ Zde můžeme změnit Jméno, změnit stav povolení a práva 

uživatele. 

Změny uložte tlačítkem  

ZMĚNA PŘÍSTUPOVÝCH ÚDAJŮ 

Na řádku uživatele stiskněte tlačítko  

Otevře se okno „Změna přístupových údajů: …“  

Zde můžete měnit: 

- Login (unikátní přihlašovací jméno) 

- Heslo (musí obsahovat malé a velké písmena a čísla a speciální znaky /*-+#$@%&`;, celkem 

8 až 12 znaků) 

Pro změnu hesla nemusíte zadat login a pro změnu login jména nemusíte zadat heslo. 
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Změny uložte tlačítkem  

NAPOJENÍ APLIKACE VÝJEZD NA DPPC (PCO) 

Pokud používáte systém předávání akcí z vašeho DPPC (PCO) do systému Výjezd, vytvořte jednoho 

uživatele, např. PCO. 

Zadejte bezpečně přístupové údaje, v nastavení práv povolte Vytváření nových akcí. Uživatele uložte. 

 

V seznamu uživatelů pak otevřete detail uživatele PCO stisknutím tlačítka. 

 

Na kartě editace stiskněte tlačítko  vpravo nahoře. Systém vygeneruje autorizační token, který bude 

potřebovat technik pro instalaci podpory aplikace Výjezd na straně vašeho PCO. Autorizační token lze 

zkopírovat do schránky kliknutím na jeho text. 
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OBJEKTY 

Akce, které jsou do systému vkládány, musí být přiřazené konkrétnímu objektu a Zásahové jednotce. 

Přejděte do menu a zvolte „Objekty“. 

 

Tlačítkem  otevřete okno Nový objekt.  

ZÁKLADNÍ INFORMACE 

Vyplňte všechny požadované údaje. 

 

VÝJEZD 

Vyplňte všechny požadované údaje. GPS označuje přesné souřadnice objektu na mapě. GPS dojezd 

označuje lokaci (může představovat např. parkoviště u objektu). Detekce dojezdu (m) vytvoří vámi 

definovanou oblast (kolem značky GPS dojezd) na mapě pro detekci dojezdu zásahové jednotky na 

základě GPS souřadnicí z mobilní aplikace Výjezd. Také nezapomeňte vybrat Skupinu výjezdu. 
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GPS údaje lze vyplnit manuálně nebo je lze vybrat z mapy ikonou . Na mapě přetáhneme 

ukazatel na polohu objektu nebo dojezdovou oblast.   

 

Detekce dojezdu – kruhová oblast v metrech vyznačená kolem ukazatele na mapě 

 vycentruje mapu na ukazatel  

 resetuje pozici ukazatele na poslední uloženou pozici (výchozí pozice je Praha) 

Zvolenou pozici následně potvrdíme tlačítkem  
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GALERIE 

 

Tlačítkem  můžete přidat fotografie k objektu (max. 10 fotografií). Fotografie lze přetáhnout do 

vyznačené oblasti (i více foto najednou). 

 

Můžete také kliknout na tlačítko , které otevře okno průzkumníka souborů pro 

výběr fotografií. 

Systém podporuje fotografie v běžných formátech GIF, JPG, JPEG, PNG. 

Každou fotografii můžete upravit (velikost, ořez, textový popis) pomocí tlačítka . Tlačítko se 

zobrazí po přesunu kurzoru myšky na fotografii. Úpravy se provádí v pravé části okna. Pro uložení 

změny stiskněte tlačítko  
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Galerie se uloží tlačítkem  

NFC ČIPY 

NFC čipy můžete přidělit k jednotlivým úkolům. Po naskenování čipu aplikací se úkol označí jako 

splněný. 

Kód NFC (jedinečné ID) čipu můžete vložit ručně nebo ho vybrat z historie. Historii naskenovaných čipů 

(NFC čtečkou v mobilní aplikaci Výjezd) lze zobrazit tlačítkem .  

 

V historii uvidíte seznam všech načtených NFC čipů, ve výchozím řazení se zobrazují naposledy 

načtené NFC čipy na prvním místě. V mobilní aplikaci si můžete pro snazší identifikaci čipy pojmenovat. 

Tlačítkem vyberte NFC čip a pokračujte v konfiguraci NFC čipu. 
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Historii jde filtrovat pomocí data tlačítkem  

Čip pojmenujte a vyberte Typ NFC čipu. Následně ho přidejte do seznamu tlačítkem  

 

Pro zobrazení přidaných NFC čipů v úkolech je třeba nejdříve objekt se seznamem NFC čipů uložit a 

znovu otevřít. 

ÚKOLY 

K objektu lze vytvořit úkoly, které musí splnit výjezdová jednotka.  

 

Klikněte na výběrový seznam Typ úkolu a vyberte jednu z možností. 
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Načtení NFC čipu – vyberte jeden z čipů ze seznamu, v seznamu se zobrazují čipy nadefinované na 

záložce NFC čipy. Úkol přidejte do seznamu tlačítkem  

 

Pořízení foto – Pojmenujte, např. podle části objektu. Úkol přidejte do seznamu tlačítkem 

 

Obecný úkol – Do názvu vyplňte popis úlohy. Úkol přidejte do seznamu tlačítkem 

 

 

Po vyplnění záložek objekt uložte tlačítkem  
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HROMADNÉ VLOŽENÍ ÚKOLŮ 

Slouží pro hromadné vložení úkolů k objektům. Tuto funkci využijete, pokud již máte nadefinovaný větší 

počet objektů a potřebujete k nim doplnit hromadně konkrétní úkol. Např. přidat k několika (nebo všem) 

objektům úkol „Kontrola uzamčení vstupních dveří“ nebo „Pořízení foto objektu“. 

V menu „Nastavení“ zvolte „Hromadné vložení úkolů“.  

 

Otevře se okno „Hromadné vložení úkolů“, kde vyplníte následující položky: 

- Název 

- Typ úkolu 

- Objekty 

 

 

- Název – libovolný, nejlépe vystihující název úkolu 

- Typ úkolu – v případě hromadného vložení úkolu lze vybírat pouze úkol typu „Pořízení foto“ 

nebo „Obecný úkol“. 
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- Objekty – vyberte objekty, ke kterým se má výše definovaný úkol vložit. Lze vybrat i více objektů 

najednou.  Pro snadnější vyhledávání objektů můžete použít pole „Filter“. 

 

Kliknutím na symbol        před názvem objektu se tento objekt přesune do pravé části, kde se zobrazují 

vybrané objekty.  

Pokud chcete konkrétní objekt odebrat ze skupiny vybraných objektů, klikněte na symbol      před jeho 

názvem. 

 

 

 

Po výběru objektů stiskněte některé z tlačítek .  

 Vloží nadefinovaný úkol k vybraným objektům a vynuluje dialogové okno pro 

hromadné vložení úkolu (výběr objektů, název a typ úkolu). 
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  Vloží nadefinovaný úkol k vybraným objektům a zachová vyplněné údaje (výběr objektů, 

název a typ úkolu). Tuto volbu lze použít, pokud např. budete pokračovat v přidávání jiného úkolu ke 

stejným objektům. 

Po stisknutí některého z tlačítek pro uložení se zobrazí potvrzovací dialog, kde můžete tuto 

hromadnou operaci potvrdit nebo odmítnout. Jakmile potvrdíte hromadné vložení úkolu k objektům, 

nelze vzít tuto operaci hromadně zpět!  
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AKCE 

Okno „Akce“ bude pro vás pravděpodobně nejčastěji používané okno v celé webové aplikaci Výjezd. 

ZALOŽENÍ AKCE 

Přejděte do menu a zvolte „Akce“. 

 

Tlačítkem  otevřete okno pro založení nové akce.  

Zde začněte do položky „Objekt“ psát název objektu. Postupně se zobrazuje seznam objektů, kde se 

vložený název nebo jeho část vyskytuje. Jakmile uvidíte požadovaný název objektu, klikněte na něho. 

V praxi tak stačí napsat cca první 3 písmena z názvu a objekt je nalezen. Systém vyhledávání 

nerozlišuje velikost písma, ale musíte dodržet diakritiku (háčky, čárky...). Vyhledává se v celém názvu 

objektu. Pro vyhledání objektu „Nákupní centrum Avion“ stačí napsat např. avion nebo vion nebo nákup 

atd. 

 

Více informací o zvoleném objektu lze zobrazit tlačítkem (detaily objektu se zobrazí 

v okně editace objektu) 

 

Po zvolení objektu zvolte: 

Typ – Můžete změnit typ akce, výchozí typ akce lze určit v Číselníku typu zásahu 

Zásahová skupina – Zásahovou jednotku lze zvolit z výběrového seznamu nebo kliknutím ikony auta 

na mapě (Název zásahové jednotky se zobrazí po přejetí kurzoru myši na ikonu vozidla) 

Poznámka/zóna – Zde můžete napsat libovolnou poznámku, která se zobrazí k akci 
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Tlačítkem  lze schovat/zobrazit mapu objektů a zásahových jednotek 

Nově založenou akci odešlete tlačítkem  

Po odeslání se nová akce zobrazí v okně akcí. 

PŘEHLED ZÁSAHOVÝCH VOZIDEL 

Mapu s přehledem zásahových vozidel lze zobrazit tlačítkem  

 

Kliknutím na ikonu vozidla si lze zobrazit jméno a nabídku zásahové jednotky. 
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Tlačítkem  lze zavřít nabídku zásahové jednotky. 

Detaily o zásahové jednotce lze zobrazit tlačítkem  

Zásahové jednotce lze přiřadit novou akci tlačítkem  

 

PŘEHLED AKCÍ 

V přehledu můžete vidět stav akcí, pracovat s nimi a komentovat je. 
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Ve výchozím zobrazení se zobrazují pouze aktivní akce, pro zobrazení všech akcí aktivujte přepínač 

. 

Akce lze filtrovat podle data pomocí tlačítka 

 

Datum můžete zadat ručně nebo vybrat z kalendáře pomocí . Výběr potvrdíte tlačítkem . 

Filtrování pomocí data ukončíte tlačítkem  

DETAIL AKCE 

Pokud si potřebujete otevřít detail akce, např. pro ukončení nebo kontrolu úkolů, klikněte kdekoliv na 

řádek události nebo stiskněte  

V detailu akce můžete: 

- Vidět podrobné informace o daném objektu (tlačítko Detail objektu) 

- Editovat Poznámku/zónu 

- Ukončit akci 

- Ukončit událost jako vyřešenou 

- Vidět pozici výjezdové jednotky na cestě k objektu 

- Vidět stav úkolů a jejich pozici na mapě 

- Vytvořit si „Přehled“ akce s možností odeslání emailem 

- Nebo jen detail události zavřít tlačítkem  

Tlačítko pro zobrazení 

mapy k akci 

Počet úkolů celkem Počet splněných úkolů  

Počet nových zpráv  

Tlačítko pro 

převzetí akce 

Tlačítko pro 

ukončení akce 
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Na kartě Úkoly lze vidět stav jednotlivých úkolů na objektu. Pokud je úkol splněn, tak je označen ikonou  

 . U splněných úkolu lze vidět datum a čas splnění, klinutím kdekoliv na řádek splněného úkolu se 

lokace splnění zobrazí na mapě. Úkol s fotografií lze zobrazit pomocí . 

  

Karta s mapou mění svůj obsah dle průběhu akce. Od vytvoření akce až po první splněnění úkol se 

zobrazuje poloha výjezdové jednotky a objektu. Po splnění úkolů mapa zobrazuje lokace splněných 

úkolu v okolí objektu. Každý úkol si jde na mapě zobrazit pro více informací. 
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KOMENTÁŘE AKCE 

Průběh výjezdu můžete v systému komentovat. Pro okomentování akce zvolte v seznamu akcí tlačítko 

. V nově otevřeném okně zpráv můžete napsat komentář nebo si ho můžete vybrat z číselníku. 

Pro odeslání komentáře stiskněte tlačítko  
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SOS  

Výjezdová skupina může požádat o pomoc podržením ikony SOS v mobilní aplikaci. Tato žádost se pak 

objeví jako nová akce, doplněná zvukovou signalizací. Spolu s poplachem se odešle i GPS pozice 

Výjezdové skupiny, kliknutím na mapu se lze podívat, kde se nachází. 
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NAPLÁNOVANÉ AKCE 

Tato funkce umožňuje naplánování akcí ve zvoleném termínu a čase s možností opakování. Tuto 

možnost využijete např. pro automatické připomínání kontrol objektů (patrolace) v konkrétní dny a 

v náhodném čase.  

V menu „Nastavení“ zvolte „Naplánované akce“ 

 

Pro přidání nové „Naplánované akce“ použijte tlačítko  

 

Otevře se okno “Nová naplánované akce“, ve kterém nastavíte její jednotlivé parametry.  

Vždy Vyplňte objekt (lze zadat i více objektů najednou), typ akce (např. Kontrola objektu) a typ 

opakování (neopakuje se, denní, týdenní atd). Další konfigurační parametry se budou měnit podle 

zvoleného typu opakování: 

Naplánovaná neopakující se akce 

Akce, která se vykoná pouze jednou ve zvolený den a čas. Zvolte pouze datum a čas spuštění  
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Naplánovaná akce - denní 

Akce, které se opakují každý den v nastaveném období platnosti a v náhodném čase v intervalu    

Čas-od a Čas-do. Vyplňte datum „Platnost“ od – do a časy od a do. 

 

 

 

Naplánovaná akce týdenní 

Akce se opakuje ve vybraných dnech v týdenním cyklu (např. každé úterý a čtvrtek) v období platnosti 

a v náhodném čase mezi Čas-od a Čas-do. Vyplňte datum „Platnost“ od – do, časy od-do a označte 

požadované dny. 
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Naplánování měsíční akce  

Opakuje se v období platnosti pravidelně každý měsíc (např. vždy 15tý den v měsíci) v náhodném čase 

mezi Čas-od a Čas-do. Vyplňte datum „Platnost“ od – do, časy od-do a datum první aktivace (musí být 

v období Platnosti). 

 

Naplánování roční akce  

Opakuje se v období platnosti pravidelně každý rok (např. vždy 15.3.) v náhodném čase mezi Čas-od a 

Čas-do. Vyplňte datum „Platnost“ od – do, časy od-do a datum první aktivace (musí být v období 

Platnosti). Zadání je podobné jako v případě měsíčního opakování. 

 

 

Upozornit 

Ve všech případech opakování je nutné ve spodní části okna zvolit, komu se má požadavek na 

naplánovanou akci odeslat: 

 

Novou naplánovanou akci potvrdíte stisknutím tlačítka . 
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EXPORT  

V oknech „Akce“ a „Objekty“ je možné exportovat zobrazená data ve formátu CSV (seznam objektů i 

jako PDF). Ke stažení exportovaných dat dojde po kliknutí na symbol   . Soubory CSV je možné 

otevřít např. v programu Microsoft Excel, kde pak můžete data různě filtrovat a analyzovat. V CSV 

souboru není možné přenést grafiku (ikony, obrázky, atd) – je pouze textový. PDF soubory mohou 

obsahovat i grafiku a jsou určeny pouze k prohlížení záznamů. Lze je snadno zobrazit např. i v mobilních 

telefonech a posílat emailem jako přílohu. Funkce exportu dat je dostupná pouze uživatelům 

s oprávněním vytvářet a editovat hlídané objekty. 

 

 

 

 

Ukázka obsahu CSV souboru: 
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ÚČET 

V menu „Uživatel“ – „Účet“ si můžete změnit přihlašovací údaje. 

 

Uživatelé typu User zde uvidí své přístupová práva. 

 

Zde si lze pomocí přepínače aktivovat tmavý režim rozhraní webové aplikace Výjezd. 

 

 

Stisknutím tlačítka  si můžete změnit vaše přihlašovací údaje.  

Otevře se okno „Změna přístupových údajů: …“  

Zde můžete měnit: 

- Login (unikátní přihlašovací jméno) 

- Heslo (musí obsahovat malé a velké písmena a čísla a speciální znaky /*-+#$@%&`;, celkem 

8 až 12 znaků) 

Pro změnu hesla nemusíte zadat login a pro změnu login jména nemusíte zadat heslo. 
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Změny uložte tlačítkem.  

 

UKONČENÍ  

Po ukončení práce se systémem Výjezd se z webové aplikace odhlaste. 

 

Z bezpečnostních důvodů se rovněž doporučuje uzavřít okno webového prohlížeče. 

 

OVLÁDÁNÍ VÝJEZDU Z NET-G 

Modul 1Box výjezd můžete ovládat i stejným způsobem jako původní modul 1Box Guard, tedy přímo 

z okna akcí bez použití webového prohlížeče. V této kapitole si představíme, jak na to a co je nutné pro 

správnou funkci nastavit. 

Používání aplikace Výjezd přímo z okna akcí bylo vyvinuto tak, aby se nová aplikace dala ze strany 

operátora ovládat stejně jako starší systém Guard pracující s navigacemi Garmin. Myšlenka je taková, 

že správce systému jednou ve webové aplikaci nastaví části, které se mají synchronizovat (Skupiny 

výjezdu aj.), poté se už do webu nebude muset nikdy přihlásit.  

Pokud provedete jakoukoliv změnu v NET-G na objektech ve vlastnostech, které se synchronizují 

s Výjezdem, nemusíte se poté přihlašovat do webu a ručně klikat na tlačítko Synchronizovat, protože 

při Odeslání výjezdu se automaticky všechny položky synchronizují.  

Pokud nechcete, aby operátoři museli používat i webové rozhraní Výjezdu, je pro vás toto řešení ideální. 

Pokud potřebujete využívat nové funkce Výjezdu (kontrola provedených úkolů, odepisování operátora, 

SOS tlačítko aj.), pak doporučujeme používat Výjezd tlačítky z Formuláře výjezdu. 
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NASTAVENÍ 

NET-G 

V NET-G v Průzkumníku objektů ve větvi Výjezdové skupiny si založte podřízený objekt Výjezdová 

skupina. Počet objektů bude stejný jako počet uživatelů mobilní aplikace Výjezd. 

 

Ve Formuláři výjezdovky v části Identifikace v INETG zapište písmeno V a libovolné číslo. Například 

pokud máte tři mobilní telefony s aplikací Výjezd, tak zde zvolíte V1 až V3. Skupinu výjezdů vyplníte 

pouze, pokud tuto funkci využíváte ve Formuláři výjezdu u objektů. 

Webová aplikace Výjezd 

Pokud používáte dělení na Skupiny výjezdů, pak si je založíte na kartě Skupiny zásahových vozidel, viz 

kapitola „Skupiny zásahových vozidel“. Můžete je pojmenovat dle oblasti například Havířov a Ostrava. 

Pokud ne, založíte Skupinu výjezdů pouze jednu.  

Na kartě Zásahové vozidlo/jednotka si založíte stejný počet vozidel jako máme v NET-G, viz kapitola 

„Zásahové vozidlo/jednotka“. Ideálně si je pojmenujte stejně a přiřaďte k dané Zásahové skupině.  
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Přejděte na kartu Nastavení – Synchronizace.  

 

Pokud využíváte dělení na Skupiny výjezdů, pak si v kartě Mapování položek ve skupinách 

výjezdu přiřadíte dané oblasti z NET-G.  

Vlevo vidíte Skupiny zásahových vozidel z aplikace Výjezd a vpravo si vyberete, ke které oblasti 

(Skupině výjezdů) patří. Poté tlačítkem Uložit uložíte. 

 

Přejděte na kartu Mapování položek zásahových vozidel/jednotek. Zde si spojíte uživatelé mobilní 

aplikace Výjezd s Výjezdovými skupiny z NET-G.  

Vlevo vidíte uživatele mobilní aplikace a vpravo vyberete, ke které Výjezdové skupině z NET-G patří. 

Poté tlačítkem Uložit uložíte. 
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POUŽITÍ 

Pokud na objektu vznikne poplach, NET-G založí Akci a zobrazí ji spolu s akustickou signalizací v okně 

1Box Alarm module. 

Zde dvojitým poklepáním na řádku daného objektu ve sloupci Stav zásahu otevřete okno 1Box Guard 

module, kde se vám nabídnou volné Výjezdové skupiny. Ty, které jsou již na zásahu u jiného objektu, 

se nezobrazí.  

V části Výběr vozů pro zásah vyberete, kterou Výjezdovou skupinu chcete na objekt poslat.  

V části Poloha GPS vidíte GPRS souřadnice, které máte vyplněné ve Formuláři výjezdu u daného 

objektu. Klepnutím na políčko Mapa můžete ověřit správnost souřadnic a případně je upravit. 

Vzdálenost i doba dojezdu se také načtou z Formuláře výjezdu.  

Do části Poznámka můžete napsat libovolný text, který se zobrazí Výjezdové skupině v mobilní aplikaci.  

Tlačítkem Odeslání výjezdu se okno zavře, požadavek na výjezd se přepošle do systému a do mobilní 

aplikace vybrané Výjezdové skupině. 

 

Ve sloupci Stav zásahu postupně dle průběhu uvidíte zprávy:  

Odeslaná výzva k zásahu; Zásah přijmut systémem; Zásah doručen do navigace; Zásah přečten 

řidičem; Zásah převzetí požadavku nebo Zásah odmítnut řidičem; Zásah zahájen řidičem; Zásah dojezd 

na místo; Zahájení kontroly objektu; Ukončení kontroly objektu, případně Zpráva od zásahového 

vozidla. 

Ve sloupci Zásahový vůz vidíte, která Výjezdová skupina byla na zásah vyslána. 

Ve sloupci Čas dojezdu je vlevo čas, do kterého by měla Výjezdová skupina na objekt dorazit (dle doby 

dojezdu z Formuláře výjezdu). Tento čas se počítá od vzniku akce na objektu. Vpravo se pak zobrazí 
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skutečný čas dojezdu dle GPS polohy mobilního telefonu Výjezdové skupiny a v závorce pak čas 

s mínusem – o kolik minut tam byla Výjezdová skupina dříve nebo s plusem – o kolik minut tam byla 

později.  

 

Pokud má výjezdová skupina u objektu nějaké úkoly, ty se automaticky v aplikaci zobrazí a výjezdová 

skupina je může splnit. Do NET-G se ale tyto informace nijak nepřenáší. 

Výjezdová skupina může odeslat zprávu z mobilní aplikace, ta se v NET-G zobrazí u daného objektu 

jako Zpráva od zásahového vozidla a v Textové položce události bude konkrétní text. Obvykle při 

ukončení zásahu vloží Komentář a v NET-G se zobrazí dvě zprávy: Zpráva od zásahového vozidla 

a Ukončení kontroly objektu. Operátor z NET-G nemůže do mobilní aplikace odepsat. 

 

 

Dvojitým poklepáním do sloupce Stav zásahu u právě probíhajícího zásahu se otevře okno 1Box Guard 

module, kde jsou vidět všechny Vozy v zásahu. Můžete zde přidat další vozy nebo odvolat stávající. 

Pokud operátor v NET-G ukončí akci na daném objektu, tak se objekt z mobilní aplikace odstraní. Spolu 

s tím zazní zvukové oznámení z mobilní aplikace. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


