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Projekt:   Blokování editace atributů 
 

   
Verze:        2015.1.0 
 
 
 

Helios Orange není obecně vybaven  nástroji na zamezení editace některých atributů, pokud jsou v jedné 
tabulce s ostatními. Řešení je možné využitím vlastností MS SQL.  (V některých případech lze využít 
modul uživatelské editory) 
 
 
a) Právo na Blokování editace atributů 

Primárně je povoleno nastavení blokování editace atributů pouze systémovému administrátorovi 
Ten může právo pro nastavování blokace editování atributů povolit pro jiné uživatele. Tomu slouží dvě 
externí akce.  

 
Externí akce  
„Povolení blokace atributů“  povolí uživateli nastavit blokování editace atributů 
„Zakázaní blokace atributů“ zakáže uživateli nastavit blokování editace atributů 
 
 

 
 
 
 

b) Nastavení seznamu blokovaných atributů k editaci 
Druhým krokem je vlastní funkcionalita nastavení Blokace editování atributů. Nastavení seznamu 
atributů, které uživatel nesmí editovat, se provede nad přehledem uživatelů.  
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Nad řádkem vybraného uživatele se spustí externí akce „Blokované atributy“,  která zobrazí seznam 
zakázaných atributů. Zobrazený seznam obsahuje tyto informace: jméno tabulky (mzdová karta 
zaměstnance, …), jméno atributu (druh PP, ..) . 
Nad tímto zobrazeným seznamem zvolím funkci „Přidat blokovaný atribut“. Zobrazí se seznam tabulek, 
pro jejichž atributy chceme blokování nastavit. Uživatel vybere tabulku a otevře se seznam atributů 
vybrané tabulky. Uživatel označí atributy (zamodří řádky) a funkcí „Přidat“ je přidá do seznamu 
Blokovaných atributů. Po provedené akci se program vrátí zpět do seznamu blokovaných atributů. 
Externí akce „Odebrat blokovaný atribut“ provede vymazání označených atributů ze seznamu. 
  

 
Externí akce „Blokované atributy“  zavolá přehled blokovaných atributů příslušného uživatele. 
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c) Kopírování seznamu 
 
Aby byla možnost nastavit Blokování pro více uživatelů bez nutnosti pracného výběru atributů, je možné nad 
seznamem uživatelů seznam „Blokované atributy „ kopírovat. K tomu  slouží funkce „Kopíruj seznam“.   
 
 
 
Výsledkem nastavení blokování editace atributu je, že pokud se obsluha  snaží neoprávněně editovat 
například „Zkušební dobu“, dojde k zobrazení následujícího upozornění. 
 

 


