
     „Fantazie je důležitější než informace.“ 

            Albert Einstein 
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Mail reporter 

 

plánovač rozesílání E-mailů 

jednorázové nebo opakované            

události přímo v iNuviu 

uživatelská definice události 

neomezený seznam událostí 

notifikace e-mailem včetně 

 odkazu do systému HELIOS 

administrace přímo v HELIOSu 

možnost příloh v e-mailu 

Mail reporter je utilita, která v prostředí systému 

HELIOS iNuvio  umožňuje definovat události a plán 

jejích spuštění. Každá událost má definici obsahu 

emailu a definici podmínky (select). Pokud jsou 

splněné podmínky události, systém odešle  

e-mailovou zprávu dle nastavených parametrů. 

Splnění podmínky události 

Podmínka může být splněna : 

 jednorázově: událost kontroluje splně-

ní podmínky v pravidelných intervalech, ale 

 e-mailové upozornění je odeslané  jen 

 jednou, tj. „došlo k události“.  

 opakovaně: událost kontroluje splnění 

podmínky a odešle e-maily v nastavené frek-

venci   se všemi  údaji, které aktuálně splní 

podmínku, např. stejná faktura bude  opako-

vaně uvedená ve výpisu jako neuhrazená.  

http://www.ecodate.eu


Přehled událostí 

Přímo v systému HELIOS je přehled jednotlivých definic „Událostí“.  Seznam definic je omezený fantazií a  progra-

mátorskými možnostmi uživatele. Administrativa všech upozornění a upomínek je na jednom místě.  

Odesílání e-mailem  

Událost  generuje zápis do přehledu mailových zpráv a násled-

ně využívá standardní službu iNuvio Serveru k další distribuci. 

Obsahem emailu může být text, tabulka z výpisem přehledu 

dle podmínky  nebo přiložený soubor typu xls nebo pdf či od-

kaz na přehled do systému HELIOS iNuvio.    

Definice  podmínky Události 

 Samotná definice  události  je nejčastěji  SQL skript.  Ten je 

možné nakopírovat nebo zaslat instalátor  s definicí události.  

Událost může dle potřeby odesílat Dokument navázaný v sys-

tému HELIOS . 

Vybrané definice jsou součástí distribuce sloužící jako příklad 

použití. 
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Plánovač událostí to pohlídá 

Mail reporter umožňuje nastavit plánovač, který je spuštěný jako služba. Událost  tak může být spuštěná v inter-

valu dle nastavené hodnoty minimálně od 1 minuty, nebo například každý den ve vybranou hodinu. Alternativně 

lze spustit událost jen ve vybraných dnech a  vybraném čase.  
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