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Dodávaná instalace zahrnuje CZ, EN, PL, RU, HU, ES, DE, SK 

jazykovou mutaci produktu. Plnohodnotnou instalaci produktu 

můžete provést z verze, dostupné na www.auditpro.cz 

 

Verze pro 5 PC není funkčně omezena.  

Ihned po instalaci můžete získat údaje z libovolného množství 

počítačů. Vyhodnotit získané údaje pak můžete  

z pěti počítačů.  Pro vyhodnocení více než 5 PC budete 

potřebovat licenční klíč.  Získat jej můžete na 

obchod@auditpro.cz. Cenu za licenci na míru přesně pro Vaši 

organizaci Vám rádi sdělí naši obchodníci. 

 

Technická podpora produktu.  

Využijte prosím sekci častých dotazů na www.auditpro.cz  

nebo kontextovou nápovědu přímo v systému AuditPro 

(klávesa F1). Pokud nenajdete odpověď, obraťte se na adresu 

podpora@auditpro.cz.  

 

Děkujeme Vám, že jste si pro správu IT vybrali AuditPro. 

 

 

 

Chcete se o AuditPro dozvědět víc? 

 

AuditPro webináře 

Chcete okamžitý přehled o všem podstatném, co se 

děje s firemním IT? Přihlaste se na bezplatný webinář! 

Náš školitel Vás provede pracovním prostředím 

aplikace. V přibližně 45 minut trvající prezentaci Vám 

představíme poslední verzi AuditPro a práci s ním. 

Prezentace probíhá přes internet za pomoci 

technologie GoToWebinar. Registrace na: 

www.auditpro.cz  

 

Školení AuditProKurzy Počítačové školy Gopas 

poskytují ucelenou informaci o problematice Software 

Asset Managementu a jeho realizaci pomocí nástroje 

AuditPro. Kompletní osnovy kurzů, jakož i ceny a 

přihlášky na školení najdete v oblasti na webu 

www.gopas.cz 

 

Obsah příručky administrátora systému 

 

1. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU AUDITPRO ................................................................................ 3 

2. ZÁKLADNÍ INSTALACE ............................................................................................................... 13 

3. VSTUPY, NAPLNĚNÍ AUDITPRO DATABÁZE ............................................................................ 17 

4. REPORTY ...................................................................................................................................... 31 

5. AUDITPRO DASHBOARD ............................................................................................................ 35 

6. DETEKCE SOFTWARU A KNIHOVNA PRODUKTŮ ................................................................... 36 

7. EVIDENCE LICENCÍ ..................................................................................................................... 42 

8. VÝSTUPNÍ SESTAVY ................................................................................................................... 46 

9. DETEKCE A EVIDENCE HARDWARU ........................................................................................ 49 

10. NASTAVENÍ A SPRÁVA SYSTÉMU ............................................................................................ 50 

11. GDPR ............................................................................................................................................. 55 

12. MONITORING POČÍTAČŮ ............................................................................................................ 58 

13. MODUL SPRÁVA MAJETKU ........................................................................................................ 60 

14. MODUL ORACLE .......................................................................................................................... 69 

15. MODUL ČÁROVÉ KÓDY .............................................................................................................. 74 

16. INVENTURA POMOCÍ PDA .......................................................................................................... 79 

17. MODUL SCCM CONNECTOR ...................................................................................................... 87 

18. MODUL SERVICEDESK ............................................................................................................... 89 

19. MODUL DISTRIBUCE SOFTWARU ........................................................................................... 112 

20. MODUL MOBILEDESK ............................................................................................................... 113 

21. WEBPORTAL .............................................................................................................................. 119 

22. JAK NA AUDIT A SAM ............................................................................................................... 122 

23. INFORMAČNÍ ZDROJE, KONTAKTY......................................................................................... 123 

24. PŘÍLOHY ..................................................................................................................................... 125 
 

http://www.auditpro.cz/
mailto:obchod@auditpro.cz
http://www.auditpro.cz/
mailto:podpora@auditpro.cz
http://www.auditpro.cz/
http://www.gopas.cz/


   

2 

 

  

 

truconneXion, a.s., Boleslavská 199, 293 06 Kosmonosy, tel +420 326 711 711 

e-mail: obchod@auditpro.cz, www.auditpro.cz  



   

3 

1. CHARAKTERISTIKA SYSTÉMU AUDITPRO 
 

AuditPro je aplikace specializovaná na odhalování stupně využití výpočetní techniky  

v organizacích, odstraňování zbytečných nákladů, mapování neefektivních pracovníků a řešení 

licenčních nesrovnalostí. Ve své poslední verzi poskytuje na rozdíl od jiných nástrojů kompletní 

ekosystém, který trvale analyzuje klíčové ukazatele efektivity IT zdrojů, automaticky hlásí důležité 

skutečnosti a navrhuje jejich řešení. 

 
Pomocí systému AuditPro je možné snadno monitorovat a realizovat požadavky vedení společnosti, správců 

IT, ekonomů a uživatelů PC za předpokladu dodržování právních předpisů, licenčních podmínek  

a podnikových směrnic. AuditPro minimalizuje náklady na pořizování a provoz prostředků IT. Maximalizuje 

jejich využití a dovoluje efektivně plánovat a optimalizovat další finanční prostředky. 

 

Používání i implementace AuditPro bylo tak díky jeho vnitřní inteligenci výrazně usnadněno. Systém 

navíc sám hlídá důležité parametry a události a tím významně šetří čas a zvyšuje včasnost  

a spolehlivost adekvátní reakce. Proto je možné při zavedení AuditPro garantovat velmi rychlou 

návratnost vložených prostředků a zajistit prokazatelné zvýšení efektivity fungování firemního IT 

typicky o 10-30%. 

 

AuditPro zjišťuje a eviduje software a hardware na jednotlivých počítačích. 

Nezáleží přitom na tom, zda je v počítačové síti zapojeno 10 či 10 000 PC. Systém je plně 

škálovatelný a respektuje specifika malých firem stejně jako velkých společností s mnoha 

propojenými lokalitami. 

 

Při auditu nedochází ke kopírování žádných datových souborů z pevných disků počítačů - tam, 

kde jsou uloženy citlivé údaje, tedy při auditu nehrozí jakékoliv narušení obvyklých bezpečnostních 

opatření. Jak systém pracuje? Velmi zjednodušeně řečeno: Malá aplikace, distribuovaná na 

jednotlivé počítače, načítá z hlaviček programových souborů, registrů a dalších zdrojů informace, 

které tam umístil výrobce daného softwaru (název produktu, verze, výrobce a další). Získané údaje 

přenese do centrálního modulu AuditPro, se kterým pracuje správce sítě, a tam tyto údaje 

porovná s knihovnou softwarových vzorů. Výsledkem může být seznam instalovaného 

programového vybavení, ale také seznam instalovaného hardware a podrobné informace o 

uživatelích - záleží pouze na tom, jaké informace auditora zajímají. 

 

Nedílnou součástí systému AuditPro je i evidenční část, ve které jsou archivovány údaje  

o nabývacích dokladech k jednotlivým licencím software a další doplňkové informace. Vzniká tak 

přehledná centrální evidence včetně evidence. 

 

Softwarový audit s AuditPro lze kdykoliv opakovat. Systém je schopen porovnat údaje 

z jednotlivých auditů a správce sítě informovat o nalezených rozdílech, nekorektním jednání 

uživatelů, změnách v hardwarovém vybavení atd. Monitoring počítačů dovoluje přesně sledovat 

využívání jednotlivých počítačů a snadněji tak rozhodovat o včasném upgrade hardware a 

software nebo oprávněnosti požadavků uživatelů. 
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1.1. PŘEDNOSTI SYSTÉMU AUDITPRO 

■ Expresní instalace, instalace + sběr dat + výsledky = 15 minut 

■ Technologie Microsoft (použití DCOM/WMI/ODBC/OLEDB/ASP.NET, integrace s Active Directory) 

■ Možnost volby databáze (Microsoft nebo Oracle včetně bezplatné Express edice), jednotné rozhraní pro 

přístup do DB 

■ Třívrstvá komponentní architektura, lepší využití hardwaru, systémových prostředků  

a lidských zdrojů, škálovatelnost 1-10.000+PC 

■ Intuitivní a standardní ovládání (rychlé přidávání položek, drag & drop,  

standardní operace Najít/Kopírovat/Uložit), stromová struktura vs. tabulky 

■ Pravidelná online aktualizace knihovny softwaru (cca každý týden) a service packů AuditPro 

■ Snadná údržba vlastní knihovny známého softwaru (nezávislost na dodávané knihovně/přenositelnost 

mezi lokalitami) 

■ Více způsobů instalace/komunikace klienta, („logon scripty“, DCOM, TCP/IP, SMTP/POP3/FTP,HTTP) 

■ Klient: (ne)viditelnost/formuláře/nezatížení PC (5 min/sběr dat) ani síťového prostředí  

(cca 100Kb/sběr dat)  

■ Obě metody detekce softwaru (Hlavičky souborů/CRC), velké pokrytí pomocí jediné definice 

■ 2 způsoby detekce hardwaru (WMI/WinAPI), rozšiřitelnost definic 

■ Auditování ostatních souborů (AVI, MP3, MPEG, JPEG, GIF, DOCX, atd.) 

■ Dodatečné informace o instalacích (Záznamy v registry/Windows Instalátor/Zástupci  

na ploše) 

■ Automatické a parametrizované vytváření specifikačních (evidenčních) listů počítačů 

■ MS Network/IP discovery, načítání uživatelů z Active Directory/NT účtů 

■ Hlídání nových PC / deaktivace PC bez odezvy 

■ Visualizace průběhu auditu (události/statusy) 

■ Evidenční část (licence, instalace, média, zahrnutí všech licenčních modelů (OEM, pronájem, atd.) 

■ Historie auditů na úrovni souborů/nálezů/hardwaru (přírůstky/úbytky), reporty vztažené  

k jednotlivým auditům, typizované instalace SW 

■ Webové rozhraní (Reporty/Specifikační listy) 

■ Souhrnné hierarchické reporty za celou organizaci (síť poboček včetně plánování potřeb  

na centrále) 

■ Integrovaný modul „Správa majetku“ (obecná stromová evidence, procesy sklad, oprava, zařazení, 

vyřazení atd.) 

■ Integrovaný modul „Čárové kódy“ 

■ Integrace s modulem „ServiceDesk“ 

■ Integrace s MS Office (MS Word - dokumenty, MS Excel - grafy) a Open/LibreOffice 

■ Plná zpětná kompatibilita (zachování dat v databázi pro nové verze + od počátku kompatibilní klient) 

■ Rozšiřitelnost, přizpůsobitelnost (Reporty/Uživatelské rozhraní) 

■ Otevřenost systému (podpora + neustálý vývoj) 

 

Standardní technologie 

Hlavní filozofií systému AuditPro byla od počátku snaha o maximální využití standardních 

metod/nástrojů/technologií. AuditPro poskytuje výstupy a provádí operace spolehlivě do té míry, 

do jaké jsou toho schopny standardní systémové služby, přičemž v případě selhání jedné služby ji 

lze nahradit jinou. 

 

Splnění všech požadavků usnesení vlády  

č. 624 ze dne 20. 6. 2001 o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování kontroly užívání 

počítačových programů. 
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1.2. OVLÁDÁNÍ A UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

Téměř veškeré operace v systému AuditPro se provádí pomocí administrátorské konzole 

(AUDITPRO.EXE). Hlavní okno obsahuje navigační menu, status bar, to vše v tzv. multi-

dokumentovém grafickém rozhraní (MDI) nebo v rozhraní s kartami pro přepínání. 

 

Prvky uživatelského rozhraní: 

■ Navigační menu, kontextová menu, klávesové zkratky, stavové řádky 

■ Přidávání, upravování, mazání položek (z panelu nástrojů nebo z Menu/Upravit nebo přímo  

 klávesami INSERT, ENTER, DELETE) 

■ Ukládání/Tisk obsahu aktuálního okna (z kontextového menu) 

■ Třídění sloupců podle abecedy, velikosti, data (poklepáním na záhlaví) 

■ Filtrování položek seznamů podle libovolného sloupce či více sloupců 

■ Rychlé přesouvání/přiřazování položek - uchycením myší a přetažením (tzv. Drag & Drop) 

■ Vyhledávání položek (z kontextového menu nebo klávesou CTRL+F) 

■ Obnovení obsahu oken (klávesa F5 nebo z kontextového menu Obnovit obsah) 

■ Rozbalení větve stromové struktury (klávesa *) 
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1.3. ARCHITEKTURA  

Systém AuditPro je koncipován na principu třívrstvé komponentní architektury 

 

■ DATOVOU vrstvu tvoří databáze Microsoft SQL Server 2000-2016, případně Express 

(Microsoft SQL Server Express 2005-2016) nebo Oracle 8.1 a vyšší 

■ APLIKAČNÍ (business) vrstva je představována souborem komponent umístěných v 

Audit Serveru (AUDITSRV.EXE) a sběrnou aplikací (SCAN.EXE). 

■ GUI (prezentační) vrstvu zastupuje administrátorská konsole (AUDITPRO.EXE) 

nabízející prostředí pro správu systému a evidenční část. 

 

Přestože lze celý systém umístit na jediný počítač, pro lepší využití lidských a technologických 

(hardware/software) zdrojů je vhodné jednotlivé vrstvy rozmístit na více počítačů. 
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1.4. ČÁSTI AUDITPRO A JEJICH FUNKCE 

Administrátorská konzole 

Funkcí AuditPro konzole je především reportování, správa  systému, distribuce a ovládání AuditPro 

klienta, evidence nejrůznějších druhů softwaru (licence, softwarové profily, instalační média atd.), 

práce se specifikačními listy a další podpůrné procesy softwarového auditu. 

 

 
 

Pozn.: Každý modul (konzole, server) přistupuje do databáze samostatně přímo přes databázové drivery (ODBC/OLEDB). 

Komunikace konzole se serverem se uskutečňuje pouze spuštění auditserveru na lokální stanici při  startu AuditPro  konzole 

(pokud již server neběží). 
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Serverové komponenty 

AuditPro Server (AUDITSRV.EXE) zajišťuje především vkládání nasbíraných dat do databáze  

a jejich následné vyhodnocení, chod AuditPro Serveru je zpravidla nepřetržitý (zaveden jako 

služba), pak je možné provádět některé další automatické procesy (odhalování počítačů na síti, 

automatické emailové notifikace, automatická aktualizace knihovny softwaru či plánovač sběru 

dat atd.). 
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Klient pro sběr dat a monitoring 

Klientská aplikace distribuovaná na auditované počítače (SCAN.EXE). 

 

 
 

Mezi její funkce patří: 

 

■ Prohledávání hlaviček souborů na harddiscích (výrobce, název, verze, jazyk, název souboru, 

velikost, cesta, popis) 

■ Načtení údajů z registry, Windows instalátoru, zástupců na ploše 

■ Detekce instalačního klíče a sériového čísla vybraných produktů (např. MS Office) 

■ Ověření digitálních podpisů souborů a výpis jejich datumu a vydavatele 

■ Zjištění operačního systému (typ, verze, service pack), logických disků (volné místo, sériová 

čísla), jméno přihlášeného uživatele a domény. 

■ Zjištění seznamu aplikovaných záplat (hotfixů) v operačním systému 

■ Detekce hardwaru (Typ a frekvence procesoru, velikost operační paměti, parametry 

harddisků, grafického/zvukového/síťového adapteru) 

■ Zobrazení uživatelských formulářů - zobrazení a umožnění vyplnit uživateli 

■ Audit oprávnění na klíčových složkách a souborech v síti 

■ Permanentní sbírání monitorovaných parametrů (více viz Modul „Monitor využití počítačů“): 

spuštěné aplikace, URL v prohlížeči, CPU, RAM, Disk, myš, klávesnice, tisky, přihlašování, USB 

soubory 

■ Vzdálené ovládání sběru dat pomocí TCP/IP či  DCOM komponent 

■ Komunikace pomocí sdílené složky či standardních síťových protokolů pro předání nasbíraných 

dat či aktualizaci svého nastavení (fiole share, SMTP, MAPI, HTTP(s), FTP) 

■ tzv. offline plánování sběrů dat dle předvoleného intervalu 

■ sledování změn v instalovaném softwaru či hardwaru a zahájení sběru dat po změně 

■ ochrana citlivých údajů pomocí standardního šifrování a dodatečné možnosti zaheslovat 

výstupní data (SCN/MON soubory) či konfigurační soubor (scan.ini) či přenosem pomocí SSL 

technologie 

■ distribuce softwaru na cílové počítače 
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1.5. ROLE OSOB 

Při provádění auditu systémem AuditPro rozlišujeme 3 typy účastníků procesu: 

SPRÁVCE (administrátor) - provádí softwarový audit, spravuje knihovnu softwarových vzorů, skupiny 

uživatelů, počítačů, nastavení systému, evidenci nabývacích dokladů.  

Hlavním přínosem AuditPro pro správce je automatizace práce a její maximální zjednodušení. 

MANAŽER - v procesu auditu zastupuje firmu jako právní subjekt. Obvykle se jedná o statutárního 

zástupce firmy. Hlavní hodnotou pro manažera budou především výstupy - statistiky a porovnání. 

UŽIVATEL - systém je koncipován tak, že je uživatel probíhajícími akcemi zatěžován jen minimálně. 

Může být v průběhu auditu prostřednictvím elektronického dotazníku požádán o dodatečné 

informace (chybějící, nepoužívaný software, další požadavky, telefonní spojení, číslo kanceláře 

apod.).  

 
 

 

1.6. POUŽITÉ TECHNOLOGIE 

■ Databázový stroj Microsoft SQL server 2000-2016, SQL express nebo Oracle 8.1 a vyšší - 

úložiště dat 

■ DCOM - distribuované komponenty v klientské aplikaci (Scan.exe) pro vzdálené volání sběru 

dat a přesun dat 

■ WMI1 - přístup na vzdálené počítače a získávání informací o systému, hardwaru 

■ Active Directory - načítání informací o počítačích a uživatelích 

■ ODBC/OleDB/SQLNCLI - nové rozhraní pro přístup do databáze poskytující rozšířenou 

funkcionalitu 

■ Vazby na produkty Microsoft Office, Open/LibreOffice (1.1, 2.x a vyšší) - export výstupů do 

standardních formátů MS Access (MDB), MS Excel (XLS); generování dokumentů pomocí MS 

Word (RTF, DOC, HTM) MS Excel, či OpenOffice Calc/Writer. 

                                                      
1
 WMI - Windows Management Instrumentation 



   

11 

1.7. ZÁKLADNÍ PRINCIPY PRÁCE S AUDITPRO 

Obecný cyklus softwarového auditu 

 

Procesy softwarového auditu v AuditPro 

Proces Popis 

Audit Množina auditovaných počítačů k určitému datu 

Mechanismus opakování softwarového auditu se zachováním historie mezi 

jednotlivými audity 

Instalace klienta Zavedení klientského softwaru (scan.exe) na vzdálené počítače 

Sběr dat Instalace a scanování jednotlivých počítačů 

Komunikace serveru/konzole s klienty (dle zvoleného typu sběru dat) 

Detekce 

softwaru 

Import dat z jednotlivých počítačů do databáze 

Vyhodnocení - operace v databázi (daty o počítačích vs. knihovna) 

Importy automatické či ruční vkládání údajů o počítačích, uživatelích, licencích či 

majetku 

Evidování Průběžná evidence počítačů, uživatelů, licencí, médií, dokumentů 

Generování specifikačních listů, instalačních protokolů 

Evidence IT příslušenství v modulu „Správa majetku“ 

Práce s čárovými kódy v modulu „Čárové kódy“ 

Monitorování Permanentní chod klientské aplikace na sledovaných počítačích a sběr 

údajů o hardwaru a softwaru v reálném čase 

Správa systému Načítání/úbytky počítačů/uživatelů 

Doplňování knihovny produktů 

Nastavení systému 

Přizpůsobování položek (číselníky) 

Reportování Vytvoření hierarchických reportů za více auditovaných jednotek (Lokality) 

Export výsledků do externích souborů 

Generování reportů a závěrečných zpráv 

1.8. HISTORIE VERZÍ A ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA 

Datová struktura (databáze) 

AuditPro je plně kompatibilní s novými verzemi. Při přeinstalaci a spuštění nových EXE souborů lze 

plynule migrovat databázi s daty. Upgrade je vždy u novější verze automaticky nabídnut a pro 

pokračování vyžadován. Více informací viz kontextová nápověda. 
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Klient 

Veškerá data ze stanic (SCN soubory) jsou kompatibilní již od počátku, přičemž je vhodné použít 

vždy poslední verzi a build AuditPro. 

1.9. TECHNICKÉ POŽADAVKY 

Minimální hardwarová konfigurace 

Položka Parametry 

Počítač typ PC x86 

Procesor Pentium 1 GHz, Intel x86 kompatibilní 

Operační paměť 1 GB RAM 

Displej 1024 x 768 a vyšší 

Pevný disk 100 MB volného místa 

Požadavky na software 

Položka Popis 

Operační systémy Microsoft Windows XP a vyšší, Server 2003 a vyšší 

Databázové systémy Microsoft SQL Server 2000/2005/2008/2012/2014/2016 

SQL express 2000-2016 

Oracle 8.1 a vyšší, Oracle Express edition 

 

Doporučená optimální konfigurace serveru auditujícího 100 PC 

■ 64bit processor 1 GHz; 4 GB RAM; 10 GB volného místa na disku 

■ Microsoft Windows 7 a vyšší (doporučen nejnovější OS) 

■ SQL express edition nejnovější verze a service pack 

Doporučená optimální konfigurace serveru auditujícího 1000 PC 

■ x64 processor (vícejádrový) 2 GHz; 8 GB RAM; 100 GB volného místa na disku 

■ Microsoft Windows Server x64 nejnovější verze 

■ Microsoft SQL Server 64bit nejnovější verze 
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2. ZÁKLADNÍ INSTALACE 
 

Na www.auditpro.cz stáhněte aktuální verzi produktu. Instalační průvodce Vás automaticky 

nasměruje k dalším krokům. V případě, že nemáte nainstalovanou databázovou podporu (SQL 

server, Express nebo Oracle), vyzve Vás k její instalaci. Následně dojde k nainstalování samotného 

systému AuditPro. Pro kontextovou nápovědu při instalaci stiskněte F1. Instalační balík (MSI) 

zahrnuje všechny jazykové mutace produktu. Pro informace o nových verzích navštivte domácí 

stránku www.auditpro.cz. 

2.1. INSTALACE DATABÁZE 

AuditPro vyžaduje jako úložiště dat připojení k databázi typu Microsoft SQL nebo Oracle. 

Konkrétně Microsoft SQL server 2000-2014 (2016) a Oracle 8.1 a vyšší. V případě, že nevlastníte 

instalaci SQL serveru, je možné využít volně dostupnou (zdarma) a plně kompatibilní databázi SQL 

Express (limit 2 GB objemu dat v databázi, bez konfiguračních nástrojů, limit v počtu CAL; pozn.: 

limit SQL express je 10 GB). Instalace SQL serveru Express je dostupná na instalačních CD AuditPro 

nebo na web serverech www.auditpro.cz a www.microsoft.com a www.oracle.com/database. 

2.2. VYTVOŘENÍ DATABÁZE AUDITPRO 

Spusťte základní instalaci AuditPro*.MSI. Během instalace ponechte všechna výchozí nastavení 

(typ instalace Standardní). Po nainstalování spusťte AuditPro a v úvodním okně „Průvodce 

připojením do databáze“ zvolte možnost „Využít existující lokální či vzdálenou databázi“. V dalším 

kroku zvolte umístění databáze (název počítače či IP adresu) a typ autentizace. Pozn. aktuální 

uživatel musí mít práva na databázi Master (public) a na vytváření datové struktury. Pro zavedení 

AuditPro na Oracle viz kapitola Oracle. V dalším okně zvolte parametry databáze AuditPro (název, 

jazykové nastavení Collation/Unicode, počáteční velikost datového souboru a umístění na disku). 

Poté dojde k vytvoření databáze a její inicializaci (číselníky atd). 

 

   

2.3. ZAVEDENÍ A NASTAVENÍ AUDITPRO SERVERU 

Po vytvoření databáze je třeba, aby běžel AuditPro server, který provádí procesy na pozadí. 

Na Windows serveru nebo napočítačích, kde se  nepřihlašují často uživatelé, nainstalujte AuditPro 

Server jako NT službu (viz první krok průvodce připojením do databáze). Služba by měla běžet pod 

specifickým uživatelským účtem (místo výchozího SYSTEM) v případě, že 

1. databáze je na jiném počítači než AuditPro server (účet pro autentizaci do DB) 

2. bude využit plánovač instalace klientů a sběru dat (účet s právy domain admina) 

 
 Pozn. ruční zavedení služby je možné příkazovým řádkem AuditSrv.exe /Service 

 Návrat do normálního způsobu spouštění je možný pomocí AuditSrv.exe /U 

http://www.auditpro.cz/
http://www.auditpro.cz/
http://www.auditpro.cz/
http://www.microsoft.com/
http://www.oracle.com/
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Nasdílení SCN složky pro data 

Tzv. SCN složka je klíčová pro automatické vkládání nasbíraných dat do databáze AuditPro 

serverem. 

 Ve Windows Vista+ nebo Server 2008+ se nachází se v C:\ProgramData\AuditPro\SCN 

 Ve starších Windows NT/2000/XP/2003 se nachází v C:\Program Files\AuditPro\SCN 

Její umístění lze změnit v „Nastavení/Databáze a server“ a také se to doporučuje v závislosti na 

způsobu sběru dat na klientech (viz kapitola Sběr dat). Tedy nasdílení není vždy vyžadováno (např. 

při vzdáleném ovládání klienta). Po nasdílení a nastavení práv zadejte cestu v nastavení klienta ve 

formátu \\SERVER\SCN$\ (Scan.ini OutputFolder). 

 

TIP: Pro lepší využití výkonu serveru lze naplánovat povolené týdenní hodiny pro chod AuditPro 

serveru. 

 

 
 

TIP: K dispozici jsou ještě další EXE soubory pro stamostatné služby pro provozování více instancí na 

jednom serveru (AuditPro Server 2 až AuditPro Server 9 - AuditSrv2.exe až AuditSrv9.exe), každá z 

nich může být připojena do jiné databáze zpracovává data z jiné SCN složky. 

 

 
 

TIP: Při přejmenování AuditPro.exe na AuditPro2.exe dojde i k změně názvu souboru AuditPro.ini na 

AuditPro2.ini, který obsahuje konfigurační údaje k připojené databázi a tak se AuditPro2.exe může 

připojovat k jiné databázi než AuditPro.exe. Totéž platí pro AuditSrv.exe. 

  

file://///SERVER/SCN$/
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2.4. ROZMÍSTĚNÍ AUDITPRO NA VÍCE POČÍTAČŮ 

 

Z důvodů škálovatelnosti výkonu či vyšší bezpečnosti lze jednotlivé části AuditPro rozmístit na více 

počítačů. Možnosti jsou následující: 

1. Umístění AuditPro konzole, AuditPro serveru a databáze na jediný počítač. Toto se 

zpravidla týká menších instalací či případu vyzkoušení funkčnosti AuditPro. Pro tuto možnost 

ponechte při instalaci MSI balíčku všechna výchozí nastavení tak, aby postupně došlo 

k nainstalování databáze, MSI balíčku, vytvoření datové struktury na lokálním počítači. 

2. Rozmístění AuditPro na více počítačů: 

 

Počítač A AuditPro konzole (nástroje pro správu) GUI vrstva 

Počítač B Databáze (SQL/Oracle) Datová vrstva 

Počítač C AuditPro Server Aplikační vrstva 

Počítač D AuditPro konzole - Operátor 1  

Počítač E AuditPro konzole - Operátor 2  

atd…   

Pozn: Na počítač s databází lze také umístit AuditPro server místo samostatného počítače. 

Instalace AuditPro konzole pro operátory 

Na počítači operátora spusťte základní instalaci AuditPro*.MSI. Ve volbě typu instalace zvolte 

„Nástroje pro správu“. Dojde k vynechání instalace serverových komponent (AuditSrv.exe). Po 

nainstalování jej spusťtě a v úvodním okně „Průvodce připojením do databáze“ zvolte možnost 

„Využít existující lokální či vzdálenou databázi“. Dále zvolte v položce „Umístění (Počítač)“ zadejte 

název počítače s databází (předpokladem je přítomnost databáze na tomto počítači a jeho 

viditelnost z lokálního počítače). V dalším okně se dostanete k varování, že databáze AuditPro již 

existuje, zde stiskněte volbu Připojit. Před vlastním připojením ověřte, že aktuálně přihlášený uživatel 

má práva do databáze, případně práva donastavte. 
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2.5. PŘÍSTUPOVÁ PRÁVA DO DATABÁZE PRO OPERÁTORY 

Přístup do databáze je z aplikace prováděn metodami tzv. integrovaných loginů nebo SQL-loginů. 

Doporučuje se vytvořit Active Directory skupinu a této v SQL serveru přidat přístup do AuditPro 

databáze.  Do této skupiny v AD pak přidávat postupně jednotlivé operátory AuditPro. Pro 

jednotlivé uživatele lze upravovat přístup (prohlížet/přidávat/upravovat/mazat) přímo na úrovni 

tabulek v databázi pro oblasti: 

 

 
 

Pozn.: Pro modul Správa majetku je umožněno upravovat přístupová práva i podle jednotlivých 

větví (objektů/složek/pod-složek) či typů objektů nebo typů vlastností. 
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3. VSTUPY, NAPLNĚNÍ AUDITPRO 

DATABÁZE 
 

AuditPro jako nástroj softwarového auditu poskytuje informace o nainstalovaném softwaru na 

počítačích a tyto porovnává s počty evidovaných licencí. Z toho vyplývá, že je třeba do 

databáze poskytnout minimálně informace o počítačích, softwaru a licencích. Naopak některé 

informace jsou již v databázi připraveny (např. číselníky) při instalaci, případně pravidelně 

aktualizovány (např. knihovna produktů) a péče o ně je spíše doplňkovou aktivitou administrátora. 

Mezi nejdůležitější činnosti při zahájení prací na softwarovém auditu patří vymezení a údržba 

seznamu auditovaných počítačů. Je možné říci, že každý počítač podléhající správě 

administátora je součástí Active Directory. Záznam o názvu počítače, unikátní GUID (global unified 

identifier), platforma, datum poslední odezvy, přiřazený uživatel (a další atributy) se nacházejí na 

jediném či více Active Directory doménových řadičích. 

 

Informace o počítačích: 

■ Načtení seznamu počítačů z Active Directory - jde o základní metodu zjištění seznamu 

počítačů. V Active Directory se nacházejí veškeré počítače, které jsou aktuálně 

online/offline 

■ IP discovery počítačů - alternativní metoda zjištění počítačů, které jsou online 

■ Načtení Microsoft Network - starší metoda zjištění seznamu online počítačů na síti, která je 

součástí Windows NT a vyšších. Ve stromě domén/počítačů se nacházejí NETBIOS-názvy 

počítačů 

■ SNMP discovery ostatních síťových zařízení - doplňková metoda zjištění online zařízení přes 

Simple Network Management Protocol (např. aktivní síťové prvky, tiskárny atd.) 

■ Načtení počítačů a sběrů dat z Microsoft SMS/SCCM - alternativa sběru dat (viz kapitola 

SMS/SCCM Connector) 

 

Informace softwarového auditu a monitorování 

■ Sběr dat - soubory, registry, Windows installer (MSI), zástupci, HW, OS 

■ Monitoring stanic - monitorování HW, SW a uživatele na stanicích 

 

Informace o uživatelích - jde o informace využitelné pro práci s uživateli během auditu 

■ Načtení seznamu uživatelů z Active Directory - podobně jako u počítačů je vhodné načíst 

do databáze seznam uživatelů v Active Directory. Kromě usernamů, které se následně 

spárují s informacemi o aktuálním uživateli přihlášeném při sběru dat, lze získat jména, 

příjmení, emailové adresy uživatelů, včetně datumu posledního přihlášení do domény. 

 

Informace o licencích, fakturách, médiích atd. 

■ Tato data jsou pořizována nejčastěji ručním vkládáním údajů 

■ Importy ze souborů (CSV) – účetnictví, SAP (uživatelé, PC, licence, ...) 

 

TIP: v Nastavení/Editovatelná pole lze vypnout editaci vybraných polí AuditServerem tak, aby 

např. při novém importu SCN souborů nepřepsal údaje ručně vložené či importované. 
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Sekundární informace v AuditPro - při práci na softwarovém auditu vznikají další informace:  

■ Specifikační listy počítačů 

■ Softwarové profily - usnadnění práce s reporty (kategorizace atd.) 

■ Hardwarové profily - možnost roztřídění hardwaru 

■ Uživatelská knihovna softwaru - definice detekce SW takové, které nejsou součástí originální 

automaticky aktualizované knihovny softwaru 

■ atd.. 

 

Jednorázové načtení PC z Active Directory 

pomocí AuditPro konzole: 

 

Nastavení pravidelného IP discovery počítačů 

auditpro serverem: 

 
 

Aktualizace vstupů 

AuditPro server kromě jiných funkcí zajišťuje automatické načítání z Active Directory, IP discovery a 

další. Tyto funkcionality je vhodné využít pro pravidelné aktualizace údajů v databázi (např. změna 

příjmení uživatelky, přesuny počítačů mezi kontejnery v AD, přírůstky/úbytky počítačů a uživatelů). 
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3.1. IDENTIFIKACE POČÍTAČŮ 

Každá počítačová síť představuje určitý dynamický systém. Při neustále se měnících názvech 

počítačů, výměnách hardwarových komponent a přeinstalacích operačních systémů vzniká 

problém, jak spolehlivě a jednotně identifikovat každý počítač. V systému AuditPro jsou počítače 

(podobně jako všechny ostatní entity) ukládány do tabulky TComputer s primárním klíčem 

COMPUTER_ID, na který se odkazuje všude v systému (např. přiřazování uživatelů, licencí 

k počítači). Je bezpodmínečně nutné zachovat vazby mezi COMPUTER_ID (a tím i všemi 

vztahujícími se daty) a konkrétním počítačem i v situaci, kdy dojde ke změnám názvu počítače, 

výměně hardwaru, přeinstalaci systému apod. 

 

Systém AuditPro nabízí tyto možnosti identifikace počítačů: 

 

■ Název počítače - název počítače je identická (a neměnná) hodnota 

■ Unikátní číslo - při prvním sběru dat se vygeneruje unikátní číslo a je uloženo do 

registry. Hodnota je pak při každém sběru dat načítána a slouží jako jednoznačná 

identifikace daného počítače (viz parametr /I u SCAN.EXE). 

■ MAC adresa - sériové číslo síťového adaptéru 

■ Sériové číslo IDE harddisku - sériové číslo harddisku 

■ Win32_BaseBoard.SerialNumber - hodnota získaná z WMI udávající sériové číslo 

základní desky počítače 

■ Win32_BIOS.SerialNumber - hodnota získaná z WMI udávající sériové číslo počítače 

■ Win32_SystemEnclosure.SMBIOSAssetTag - hodnota získaná z WMI udávající číslo 

zapsané z výroby či administrátorem v BIOSU počítače 

■ ComputerData.Identifier - hodnota tagu 'ComputerData.Identifier' v souboru 

C:\ComputerData.XML, vzorový soubor je v Program 

Files\AuditPro\FILES\ComputerData.xml 

■ Vlastní - hodnota libovolného tagu v SCN-XML souboru např. Win32_Třída.Vlastnost 

■ Kombinovaně - možnost identifikovat pc dle více vybraných typů hodnot a při 

změně jedné její aktualizace v databázi 

 

Identifikaci počítačů lze kombinovat napříč sítí, tedy např. část počítačů identifikovat podle MAC 

adresy a zbývající část podle unikátního či sériového čísla. 

Pokud je nastaven určitý typ identifikátoru, jiný než název počítače (2, 3, 4) a při sběru dat nebyl 

zjištěn (např. nebylo možné zjistit MAC adresu či sériové číslo IDE harddisku, nebo při instalaci nebyl 

vygenerován unikátní identifikátor) bude jako jeho hodnota použito Netbios název počítače do té 

doby, dokud jej nebude možné zjistit. 

 

Postup při změně typu identifikátoru 

Nastavení - Počítače - změna typu na jiný - dojde k zeptání, zda nové nastavení uplatnit na 

všechny počítače - pokud ano, dojde k vyhledání těchto hodnot v nasbíraných datech a jejich 

dosazení. 

 

Postup při změně hodnoty identifikátoru (např. výměna síťové karty/harddisku) 

Příklad: výměna síťové karty (za novou nebo mezi počítači) 

 

■ Při prohození karet mezi dvěma počítači je nutné vyměnit obě hodnoty identifikátoru (Okno 

vlastností počítače) 

■ Při výměně za novou do pole „Počítač/Identifikátor/Hodnota“ zapište MAC adresu nové karty.  
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3.2. SBĚR DAT 

Data jsou sbírána prostřednictvím klientské sběrné aplikace (SCAN.EXE). Při jejím spuštění je 

prohledáván harddisk, registry, hardware a ostatní systémové služby a nálezy jsou zaznamenávány 

do dočasného souboru (ve složce TEMP), který je po skončení sběru zabalen, zašifrován a uložen 

do stejné složky, ve které se nachází SCAN.EXE (pod názvem JMENO-POCITACE_HODNOTA-

IDENTIFIKATORU.SCN, při offline-plánovaných sběrech je tam navíc _DATUMSBERU). 

Trvání sběru dat se pohybuje v řádech minut v závislosti na počtu auditovaných souborů a zvolené 

prioritě procesu. Velikost SCN souboru se pohybuje od 30 KB do 1 MB, průměrně 100 KB (Windows 

XP + Office). Zatížení procesoru během sběru se na Pentiu 100 MHz pohybuje kolem 40 % a na 

Pentiu 500 MHz kolem 5ti %. Scan.exe při spuštění alokuje přibližně 5 MB paměti RAM. 

Pro vložení nasbíraných dat je nutné SCN soubor umístit do složky SCN 

■ při dálkovém ovládání se sem soubory přesunují automaticky, není třeba sdílená složka 

■ při sběru dat pomocí logon/startup scriptu či offline plánovačem je vhodné pro složku SCN 

vytvořit sdílení a nastavit práva pro čtení/zápis z počítačů 

■ při sběru dat z počítačů mimo síť je nutné všechny .SCN soubory do této složky 

nakopírovat). Veškeré .SCN soubory v této složce jsou automaticky vkládány AuditPro 

serverem do databáze. 

Před zahájením sběru dat doporučujeme pozměnit jeho nastavení aktuálním potřebám (viz 

Nastavení/Sběr dat a Definice/Uživatelské formuláře). 

3.3. ZPŮSOBY PROVÁDĚNÍ SBĚRU DAT 

Z důvodů existence různých platforem klientských počítačů a různých nastavení sítě nabízí 

AuditPro celou řadu způsobů provádění sběru dat. Při každém z nich dochází ke stejné operaci 

(auditování počítače), avšak každý, ze způsobů přistupuje jinou filozofií ke spouštění a komunikaci 

s klientskou aplikací SCAN.EXE. Jednotlivé způsoby sběru dat lze kombinovat napříč sítí. Obecně lze 

doporučit použítí dálkového ovládání pomocí TCP/IP a běh klienta jako služba pod local SYSTEM 

účtem - defaultní nastavení instalované služby. 
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Způsob Princip Instalováno 

lokálně 

Typ 

komunikace 

Přenos souborů 

Disketa/US

B klíč 

Ruční spuštění Ne - Disketa 

Logon-

script 

Spuštění přes 

BAT při loginu 

uživatele 

Možné Client -> Server Sdílená složka, e-mail, FTP, 

HTTP, atd. 

Registry 

(sekce 

Run) 

Zápis do registry 

- Autorun 

Možné Client -> Server Sdílená složka, e-mail, FTP, 

HTTP, atd. 

Dálkové 

ovládání 

(DCOM) 

Dálkové 

ovládání, příkazy 

přes DCOM 

Nutné Server -> Client DCOM protokol 

Dálkové 

ovládání 

(TCP/IP) 

Dálkové 

ovládání, příkazy 

po TCP portu 

Možné Server -> Client TCP/IP port 

Způsob Výhody Nevýhody Online 

plánov

ač 

Offline 

pláno

vač 

NT 

služba 

Disketa/USB klíč Pro odpojené počítače Fyz. 

Přítomnost 

NE Možné NE 

Logon-script Nízké nároky na správu Domain 

membershi

p 

NE Možné NE 

Registry (sekce 

Run) 

Nízké nároky na správu, 

Není třeba logon-script 

Ruční 

instalace 

NE Možné NE 

DCOM dálkové 

ovládání 

Vzdálené spuštění bez 

resident. klienta, 

Spuštění pod volitelnou 

identitou 

(Interactive/Launching), 

Více protokolů (IPX..) 

Pouze NT+, 

DComcnfg

, 

Admin.prá

va, 

Lokál. 

instalace 

Možné Možné Možné 

TCP/IP 

dálkové 

ovládání 

Možnost 2 portů (pro 

Firewally), 

Bez nutnosti admin. práv 

Rezidentní 

klient 

Možné Možné Možné 

 

Podle směru komunikace rozlišujeme: 

1) Systém server -> klient - dálkové ovládání (TCP/DCOM) klientů serverem (tzv. online 

plánovač) nebo konzolí (na požádání). Klient je instalován na stanice. 

 Sdílení složky SCN je třeba pouze mezi AuditPro konzolemi (v případě rozmístění na 

více počítačů) a AuditPro serverem, tak aby nasbíraná data jednotlivé konzole 

umísťovaly do složky ke zpracování serverem 

2) Systém klient -> server - sběr pomocí offline plánovače nebo logon scriptu a přesun 

klientem na server. V případě logon scriptu klient není instalován na stanice. 

 Sdílení složky SCN je třeba zajistit pro všechny klientské stanice určené ke sběru dat 
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3.4. ZPŮSOBY PŘEDÁVÁNÍ DAT 

Pro sběry dat i pro monitoring je možné nastavit několik možností předávání dat: 

1) při dálkovém ovládání (DCOM/TCP protokol) je auditpro klient osloven konzolí či serverem, 

aby předal data přes TCP port či DCOM protokol 

2) výstupní složka - klient uloží data do výstupní nasdílenou složky (předpokladem jsou práva 

na zápis) 

3) zasílání e-mailu - klient odešle data na určenou emailovou adresu pomocí protokolu SMTP 

(předpokladem je dostupnost SMTP serveru, port 25) nebo pomocí MAPI (předpokladem je 

předkonfigurovaný účet v Microsoft Outlooku) 

4) FTP upload - klient odešle data pomocí FTP protokolu na určenou adresu (port 21) včetně 

možnosti SSL 

5) HTTP(s) upload - klient odešle data pomocí HTTP protokolu na určenou adresu (port 80) 

včetně možnosti SSL 

3.5. INSTALACE KLIENTA 

Instalaci klienta na stanice v zásadě provádíme,  je-li požadována jedna z těchto funkcionalit: 

1) dálkové ovládání stanic - residentní klient čeká na příkazy z konzole/serveru na vybraném 

TCP/DCOM portu 

2) monitoring stanic - klient v reálném čase monitoruje HW/SW/uživatele počítače a tyto 

data průběžně ukládá do MON souboru  

3) běh jako služba - uživatelé se nepřihlašují na PC 

4) offline plánovač - klient podle nastavení SCAN.INI vyhodnocuje potřebu sběru dat a 

zahajuje sběr/předání dat (včetně možnosti aktualizace SCAN.INI ze serveru) 

5) online plánovač - jde o princip dálkového ovládání klient čeká na pokyny 

konzole/AuditPro serveru 

 

Instalaci klienta je vhodné provádět pomocí uživatelského rozhraní z konzole AuditPro: 
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Princip této instalace z je následovný: 

■ Instalace klienta na počítače v doméně: Pro dálkovou instalaci je třeba mít přístupová práva 

na vzdálený počítač (konzole či  server spuštěny jako uživatel s právy Doménového 

administrátora; po nainstalování pro vzdálené ovládání již tak vysoká práva nejsou třeba) 

■ Instalace klienta na stanice v pracovních skupinách (Workgroups):  

 pokud účet "Administrátor" cílové stanice má stejné heslo jako účet "Administrátor" 

volající stanice, pak instalace projde normálně jako v doméně. Nebo založením 

nového uživatele s administrátorskými právy na obou stanicích pod stejným jménem a 

heslem 

 pokud tomu tak není, ale existuje jiný administrátorský účet na stanici, pak v 

kontextovém menu zadejte "Pod právy uživatele" - zadejte username a heslo, poté 

zvolte instalovat klienta a zaškrtněte PSEXEC. 

3.6. TECHNOLOGIE INSTALACE KLIENTA 

1) Při instalaci přes PSEXEC se provádí spuštění příkazu: 

■ "C:\Program Files\AuditPro\FILES\PSEXEC.EXE" \\NAZEVPC -c -f "C:\Program 

Files\AuditPro\SCN\SCAN.EXE" /TCP:777 /SERVICE 

■ pozn.: PSEXEC instaluje scan.exe do složky Windows\System32 

2) Při instalaci přes WMI probíhá: 

■ na cestu \\NAZEVPC\C$\AUDITPRO se zkopíruje soubor SCAN.EXE a SCAN.INI (příkaz  

COPY) 

■ následně se pomocí technologie WMI vzdáleně spustí SCAN.EXE /R či SCAN.EXE 

/SERVICE /TCP:777 (dle zvoleného typu dálkového ovládání) 

3) Při instalaci přes Naplánované úlohy dochází: 

■ na cestu \\NAZEVPC\C$\AUDITPRO se zkopíruje soubor SCAN.EXE a SCAN.INI (příkaz  

COPY) 

■ pomocí funkce „Naplánované úlohy“ se na vzdáleném počítači naplánuje spuštění 

SCAN.EXE /SERVICE /TCP:777 (dle zvoleného typu dálkového ovládání) 

 

Alternativní instalace klienta a alternativní sběr dat 

Alternativní ruční instalaci či celý proces sběru dat lze provést jedním ze vzorových scriptů 

uvedených v souboru Program Files\AuditPro\SCN\Scan_ReadMe.txt, např. při instalaci přes 

Logon script dochází ke spuštění několika příkazů v okamžiku přihlášení uživatele do domény. 
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3.7. KONFIGURACE KLIENTA 

Nastavení sběru dat se načítá ze souboru SCAN.INI, který je umístěn ve složce SCN$\. Tento soubor 

je globální (ekvivalent „Nastavení/Sběr dat“). Zároveň slouží jako jednotné nastavení při použití 

sběru dat pomocí logon-scriptu. Při použití dálkového ovládání se vytváří samostatné lokální  INI 

soubory (ekvivalent „Vlastnosti počítače/Sběr dat“) pro jednotlivé počítače, které mají mít odlišné 

nastavení od výchozího globálního SCAN.INI. Při každém zahájení sběru dat se načte INI soubor ze 

složky AuditPro\INI\nazevpočítače.INI (pokud neexistuje, pak se načte globální SCAN.INI) a dojde 

k jeho zaslání klientské aplikaci, která jej uloží na lokální disk pod názvem SCAN.INI a použije tato 

nastavení pro sběr dat. INI soubory na jednotlivých počítačích lze také jednorázově aktualizovat 

(kontextové menu v okně „Počítače”). Aplikace SCAN.EXE se při spuštění vždy nejprve pokusí 

načíst SCN$\INI\computername.ini a při neexistenci načítá globální soubor SCN$\SCAN.INI, který 

je umístěn ve stejné složce. Ve SCAN.INI musí být nastavena výstupní cesta ze které to načítá a 

aktualizovat denně z výstupní složky. 

 

Uživatelské rozhraní pro nastavení klienta (SCAN.INI): 

 

  
 

Popis parametrů příkazové řádky SCAN.EXE a popis souboru SCAN.INI je uveden v příloze. 
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3.8.  SBĚR DAT MIMO SÍŤ 

Sběr dat na počítačích nepřipojených do sítě je možné provést nejjednodušším způsobem,  

tj. spuštěním sběrné aplikace např. z diskety či USB a stisknutím tlačítka „Zahájit“. Následně je nutné 

soubor s daty (.SCN) přemístit do složky SCN$\, čímž automaticky dojde k naimportování do 

databáze.  

3.9. SBĚR DAT LOGON SCRIPTEM 

Logon script je soubor uložen na doménovém serveru obsahující zpravidla sekvenci příkazů, které 

se vykonají na počítači v okamžiku přihlášení uživatele do domény. 

Logon script je nejvhodnější pro tyto situace: 

 

■ Příliš složité prostředí z hlediska bezpečnosti, multiplatformnost s různými nastavení 

■ Není jistota, že počítače jsou v daný okamžik zapnuty (čekat na zapnutí počítače je 

nejvýhodnější právě prostřednictvím logon scriptu). 

■ Postup vytvoření jednoduchého logon scriptu:  

■ Vytvořte soubor např. NETLOGON.BAT s požadovaným obsahem, např. instalaci klienta nebo 

přímo sběr dat (viz ukázky níže) a nakopírujte jej do složky \\server\netlogon 

 

Příklad souboru logon scriptu pro sběr dat: 

 
\\SERVER\SCN$\Scan.exe /V /S /DO /B 

 

Příklad souboru logon scriptu pro instalaci rezidentního klienta pro dálkové ovládání pomocí 

TCP/IP: 

 
if exist C:\AuditPro\Scan.exe goto EXIT 

MD C:\AuditPro 

COPY \\SERVER\SCN$\Scan.exe C:\AuditPro 

COPY \\SERVER\SCN$\Scan.ini C:\AuditPro 

C:\AuditPro\SCAN.EXE /SERVICE /TCP:777 

:EXIT 

 

■ Ověřte, že všichni uživatelé, kterých se script týká, mají přístup pro čtení tohoto scriptu (právo 

pro čtení na složku) 

■ Na složku SCN (ve které se nachází sběrná aplikace SCAN.EXE spolu s konfiguračním souborem 

SCAN.INI) nastavte sdílení pro všechny počítače, u kterých chcete provést sběr dat. Nastavte 

minimálně práva READ a WRITE. 

■ Nyní, při prvním přihlášení (pouze při prvním - viz parametr /DO) uživatele přihlásí do sítě dojde 

ke sběru dat z jeho počítače a uložení výsledného souboru s názvem jméno_počítače.scn do 

složky Program Files\AuditPro\SCN\ a následně k jeho vložení do databáze a vyhodnocení. 

■ Pro bezproblémový chod na pomalejších/vytíženějších systémech doporučujeme nastavit 

prodlevu zahájení sběru dat po bootu. (Nastavení/Sběr dat/Čekat na start nebo soubor 

Scan.ini, položka WaitForStart=120) 

■ Upozornění: pokud běží scan.exe jako služba pod účtem SYSTEM, pak je třeba ověřit přístupová 

práva účtu SYSTEM k síťovým zdrojům (obvykle je nutné nastavit přístup pro NETWORK SERVICE, 

LOCAL SERVICE či ANONYMOUS účty a zároveň serverový počítač, který má nasdílenou 

výstupní složku musí mít v registry klíč: 

■ HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters 

 NullSessionShares (REG_MULTI_SZ) s názvem nasdílené složky (např. SCN), více informací 

http://support.microsoft.com/kb/124184). 

 RestrictNullSessAccess REG(DWORD) 0 

file://///server/netlogon
http://support.microsoft.com/kb/124184
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 Windows 2003+: HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa 

 RestrictAnonymousSAM (REG_DWORD) 0 

3.10. DISTRIBUCE SCAN.MSI POMOCÍ DOMAIN GROUP POLICY 

Součástí souborů na disku po instalaci AuditPro je také MSI balíček vhodný pro instalaci AuditPro 

klienta. Při instalaci se použijí parametry SCAN.EXE /SERVICE /TCP:777, které jsou uloženy 

v SCAN.MSI a jejich změna je možná: 

 

 úpravou MSI souboru pomocí nástroje ORCA z Microsoft SDK (dostupný také na 

www.auditpro.cz/download/orca.msi), tabulka Property, řádek PARAM 

 v příkazové řádce: msiexec /i Scan.msi /qb PARAM="/service /TCP:777" 

 

Instalace klienta se provede do Program Files/AuditPro, pokud není nastaveno jinak. Během 

instalace se do této složky zkopíruje také konfigurační soubor Scan.ini, který je třeba umístit do 

stejné složky, ze které je spouštěn MSI soubor. Takto je možné docílit nastavení sběru dat či 

monitorování. 

 

Pozn. ruční odinstalace je možná příkazem:  

msiexec /x {57F523DA-0D0D-478D-A1E8-2BDE43044675} /qb 

3.11. VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ KLIENTA POMOCÍ TCP/IP 

Doporučené ovládání z důvodu stability a spolehlivosti provozu je ovládání klienta pomocí 

vyhrozeného portu TCP. Pro tuto komunikaci nejsou potřebná přístupová práva, přístup 

k počítačům probíhá na základě NETBIOS názvu (případně IP adresy) a vybraného portu, default 

port číslo 777. 

Postup konfigurace na Windows NT/2000/XP/Vista/7/8/10: 

■ Využijte funkce průvodce sběrem dat (dashboard) nebo označte počítače, které budou 

ovládány pomocí TCP/IP. 

■ Zvolte „Instalovat klienta“ a v otevřeném okně zaškrtněte TCP/IP 

■ Stiskněte „OK“ 

Postup konfigurace na Windows 9x: 

■ Zkopírujte SCAN.EXE na lokální disk počítačů, které mají být ovládány pomocí TCP/IP a na 

každém počítači spusťte SCAN.EXE /H /TCP:777 /A 

■ V AuditPro označte takto nainstalované počítače a v kontextovém menu zadejte: 

Vlastnosti.../Typ sběru dat/TCP/IP 

 

Pozn.: starší Windows 95 vyžadují nainstalovat podporu pro Winsock z http://www.microsoft.com. 

1 - portová TCP/IP komunikace  

Výchozí možnost je charakteristická tím, že při komunikaci směrem ke klientovi se kontaktuje port 

777 a klient zašle zpět odpověď po náhodně vybraném portu v rozsahu cca 1000-4000 (více viz 

Implementace TCP/IP ve Windows). 

2 - portová TCP/IP komunikace 

Na sítích zabezpečených firewally AuditPro umožňuje pro TCP/IP komunikaci explicitně vyhradit na 

specifikované 2 porty (Nastavení/Sběr dat/Port 2). Nastavením této volby pak komunikace 

probíhá směrem ke klientovi po portu 777 (implicitně) a od klienta po portu 778 (implicitně 777 + 1). 

Pozor při 2 portové komunikaci nelze provozovat zároveň konzoli a AuditPro server na jednom PC 

(kolize portu). 

http://www.auditpro.cz/download/orca.msi
http://www.microsoft.com/
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3.12. VZDÁLENÉ OVLÁDÁNÍ KLIENTA POMOCÍ DCOM 

Další možné ovládání sběrné aplikace probíhá přes DCOM protokol. Nevýhodou je výchozí zákaz 

této technologie od Windows XP SP2 a vyšší a zároveň nutnost volat DCOM pomocí doménových 

práv nebo předem konfigurovaných podmínek (DCOMCNFG.exe). Instalací se rozumí zkopírování 

souboru SCAN.EXE na vzdálený počítač a zaregistrování jeho komponent (SCAN.EXE /R). Celý 

tento proces je také automatizován (bez nutnosti navštívit vzdálené počítače) v rámci 

administrátorské konzole (Okno „Počítače/Kontextové menu/Instalovat klienta“). 

Doménová síť (zde jsou uživatelé a jejich práva jednoznačně identifikovaní) je nejčastější a ve 

většině případů implicitní nastavení DCOM bezpečnosti umožňuje bezproblémový vzdálený přístup 

ke komponentám  doménových administrátorům (na Windows XP SP2 konfigurace viz příloha). 

Workgroup síť vyžaduje pro správnou funkčnost existenci stejného hesla lokálního administrátora 

na všech počítačích. 

3.13. SBĚR DAT NA PLATFORMÁCH DOS/WINDOWS 3.X 

Sběr dat na těchto platformách je možný pomocí programu Program 

Files\AuditPro\SCN\SCAN16.EXE, který je třeba nakopírovat na počítač a ručně spustit. Výsledek 

uložený v kořenové složce C:\ je třeba umístit do složky AuditServeru. 

3.14. SBĚR DAT NA PLATFORMĚ ANDROID 

Klient je dostupný prostřednictvím Google Play pod názvem AuditPro Scan. Po úspěšné instalaci 

stiskněte tlačítko „provést sken“. Po úspěsné akci budete systémem vyzváni k odeslání výsledku 

(dle instalovaných služeb například: email, gmail, dropbox, ftp, samba apod.). Výsledný soubor ve 

formátu MAC_sdresa.scn prekopirujte do adresáře pro zpracování na AuditPro serveru. 

3.15. SBĚR DAT NA PLATFORMÁCH UNIX/LINUX 

■ AuditPro nabízí velice odlehčenou podobu klienta pro scanování UNIX/LINUX 

systémů. 

■ nelze provádět sběr dat hlaviček souborů, neboť se zde nenacházejí 

■ jednotlivé instalace SW (CRC souborů) se mohou lišit v závislosti na použití hardwaru 

■ Sběr dat: program SCAN umístěn v archivu Program Files\AuditPro\SCN\scanunix.zip (s 

parametrem auditované složky; implicitně root). 

Pozn.: V obou případech chybí informace z hlaviček souborů. Rozhodné soubory mohou 

být tvořeny pomocí položek názvu, velikosti a cesty k souboru 

3.16. SBĚR DAT NA PLATFORMÁCH MAC 

■ MAC klient je podporován pro operační systémy 10.4 a vyšší a je dostupný na vyžádání 

podpora@auditpro.cz  

3.17. SBĚR DAT NA PLATFORMÁCH POCKET PC/PDA 

Ve složce Program Files\AuditPro\FILES\ se nachází aplikace pro scanování platforem Pocket PC 

(PDA) pro Windows CE, Windows Mobile (soubory PScan_ARM.exe a PScan_x86.exe). Tyto 

aplikace lze použít podobným způsobem jako ve Windows. Scanovaná data obsahují mimo jiné 

hlavičky souborů. 

 

  

mailto:podpora@auditpro.cz
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3.18. PLÁNOVAČ SBĚRU DAT 

AuditPro pro usnadnění a automatizaci sběru dat integruje automatické plánovače. 

Online plánovač 

Online plánovač nabízí možnost naplánovat sekvenci vybraných akcí (Wake-On-LAN, Instalace, 

Sběr dat, Import, Odinstalace, Vypnutí), které se provedou principem dálkového ovládání, tedy 

směrem od AuditPro Serveru ke klientům probíhají akce v závislosti na nastavení jednotlivých 

počítačů (přes DCOM nebo TCP/IP). 

 

 
 

Online plánovač lze nastavit globálně pro všechny počítače nebo pro jednotlivé domény či 

pouze pro vybrané počítače. Komunikace probíhá v pravidelných intervalech (cca 1 minuta při 

úspěšném navázání komunikace a cca za 1 hodinu při neúspěchu, tedy opakování činností). Při 

přerušení naplánované sekvence (např. počítač byl během sběru dat vypnut) se zahájí posledně 

prováděná operace znovu a to při příštím úspěšném navázání komunikace. Při nedostupnosti 

počítače nebo při nedokončení všech naplánovaných operací dojde k události, která toto 

oznámí. Počet dní „Timeoutu“ lze také nastavit. 

 

■ Fungování online plánovače ve vztahu k položce "Nastavení/Obecná/Povolit více sběrů  

v rámci jednoho auditu": 

 

■ Povolit více sběrů v rámci jednoho auditu – Vypnuto 

 Pokud je nastaven online plánovač (např. měsíčně), a počítač je netučný, pak se v daný 

den/datum/čas, provede sběr dat. SCN soubor se vloží do databáze a počítač bude auditován, 

tučně zobrazen. Pokud se u počítače jakoukoliv metodou znovu provede sběr dat, pak AuditPro u 

tučných počítačů vygeneruje událost "SCN v tomto auditu již byl importován". Pokud dojde např. 

na konci měsíce k přidání dalšího auditu, počítač se automaticky stane ne-tučný a tím pádem 

bude umožněno scanování již nastaveným plánovačem v dalším měsíci. 

 

■ Povolit více sběrů v rámci jednoho auditu - Zapnuto 

Pokud bude kdykoliv u počítače znovu proveden sběr dat (jakoukoliv metodou, např. měsíční 

plánovač jej bude scanovat každý měsíc i pokud bude existovat pouze 1 audit), pak se vždy ten 

nový SCN soubor v databázi nahradí tím starým (předchozím scanem). Tedy v databázi bude v 

rámci auditu pouze 1 SCN soubor, ten nejnovější. Tedy všechny tučné počítače lze kdykoliv znovu 

auditovat (např. nastavení denního plánovače bude scanovat každý den). 
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Offline plánovač 

 

 
 

Offline plánovač nabízí možnost naplánovat zcela samostatně fungujícího klienta provádějícího 

sběr dat na odpojených počítačích (vhodné také pro počítače za firewallem), tedy směrem od 

klientů k AuditPro Serveru. Konfigurace plánovače se ukládá do souboru SCAN.INI, sekce 

[Scheduler]. Předávání SCN souboru se uskutečňuje do sdílené složky (v okamžiku, kdy je počítač 

online na síti) nebo dalšími metodami (viz předchozí kapitoly). Pro tento typ plánovače je třeba 

rezidentní běh klienta. 

 

Doporučený postup: 

■ Nastavte interval a parametry offline plánovače - „Nastavení/Plánovač/Offline plánovač“ 

nebo SCAN.INI: [Scheduler] 

■ Nainstalujte rezidentně spouštěného klienta na vzdálené počítače 

■ rezidentní spuštění z registry: SCAN.EXE /A nebo z instalačního okna „Instalovat klienta“ 

■ rezidentní spuštění jako NT služba: SCAN.EXE /SERVICE nebo z instalačního okna „Instalovat 

klienta“ 

■ Zvolte způsob předávání dat 

■ Sdílená složka - SCN a MON soubory se uloží na zadanou výstupní cestu - Nastavení/Sběr 

dat/Výstup nebo SCAN.INI: Vystup= 

■ Email - SCN a MON soubory se pošlou na emailovou adresu - Nastavení/Plánovač/SMTP 

nebo SCAN.INI: [SMTP] nebo MAPI 

■ FTP - SCN a MON soubory se nahrají na FTP server - Nastavení/Plánovač/FTP nebo SCAN.INI: 

[FTP] 

■ HTTP(s) - soubory se nahrají prostřednictvím webserveru (SOAP webservice) do serverové 

SCN složky 
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3.19. UŽIVATELSKÉ FORMULÁŘE 

Pomocí formulářů lze během sběru dat požádat uživatele o doplňující informace týkající se auditu 

počítače. 

 

 
 

■ Definování formulářů a jejich položek je možné v okně Definice/Uživatelské formuláře. 

■ Tyto definice se ukládají do globálního nastavení sběru dat (SCAN.INI). 

■ Nasbíraná data z uživatelských formulářů lze upravovat či mazat v okně „Struktura 

sítě/Uživatelé/Uživatelské formuláře“. 

■ Pokud se uživatelská data vyznačují nějakou vzájemnou souvislostí (např. Počítač je přidělen 

uživateli; hardwarová komponenta patří počítači), je možné tuto souvislost také zaznamenat 

do systému. AuditPro umožňuje automaticky („Struktura sítě/Uživatelé/Zpracovat data z 

formulářů”): 

■ Přiřadit počítač k uživateli (pokud se obsah některé položky ukládá do tabulky TComputer a 

obsah jiné položky do tabulky TUser) 

■ Přiřadit hardwarovou komponentu k počítači (pokud se obsah některé položky ukládá do 

tabulky TComputer a obsah jiné položky do tabulky TDevice) 
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4. REPORTY 

4.1. DRUHY REPORTŮ 

Reporty se člení podle následujících kritérií: 

 

■ Podle zdroje dat (softwarový audit, monitoring, přehledy evidovaných položek, informace 

pro správu systému AuditPro) 

■ Podle typů vstupních dat (soubory, registry, Windows instalátor, hardware, informace o 

operačních systémech, nainstalované produkty, data z formulářů, atd.) 

■ Podle časového okamžiku (historie auditů) 

■ Podle subjektu, ke kterému se vztahují (souhrnné za všechny počítače / individuální za 

jednotlivé počítače či za uživatele nebo za produkt atd.) 

4.2. PREZENTACE VÝSLEDKŮ 

Administrátorská konzole nabízí unikátní rámec funkcí práce s výsledky. Mimojiné poskytuje 

následující komfort: 

 

■ přepínání typů reportů, přepínání období, volba časového intervalu reportu 

■ volba filtru dle domény či dle předdefinovaných výběrových filtrů (collections) 

■ možnost tvorby vlastních výběrových filtrů počítačů přímo z oken reportů či sestavených 

průvodcem dotazy 

■ podpora drag & drop operací mezi okny reportů a ostatními (např. produkty - soubory - 

počítače - uživatelé - softwarové profily) 

■ menu navazujících operací prováděných se záznamy v reportech (přidávání licencí, 

přidávání produktů do profilu, přidávání rozhodného souboru atd.) 

■ možnost textového filtru sloupců, exportu, tisku, vyhledávání 
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Součástí AuditPro je také interní knihovna pro generování grafů či možnost generovat grafy 

v aplikaci Microsoft Excel/OpenOffice Calc. 

 

 
 

Pro lepší orientaci lze zapnout filtr výsledků či použít průvodce dotazy pro parametrické 

vyhledávání v jednotlivých sekcích AuditPro. 
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Přímý přístup do databáze je možný pomocí SQL dotazů: 

 

 
 

Konfigurace uživatelských SQL reportů 

Administrátorská konzole umožňuje kromě zobrazování standardních předdefinovaných reportů 

také sestavit a zobrazovat uživatelské reporty.  

 

Postup vytvoření nových reportů: 

■ pomocí jazyka SQL vytvořte dotaz a vyzkoušejte jeho funkčnost 

■ uložte dotaz do TXT souboru na disk do C:\Program files\AuditPro\Query 

■ po restartu AuditPro konzole se tento bude zobrazovat v menu Reporty/dotazy 

4.3. HISTORIE AUDITŮ A SBÍRANÝCH DAT 

AuditPro zaznamenává automaticky historii každého počítače v rámci jednotlivých auditů na 

úrovni nalezených softwarů, souborů na disku, detekovaného hardwaru a doplňkových záznamů 

(Registry, Windows Instalátor, Zástupci na ploše, Záplaty). Při prvním auditu se do databáze vloží 

100% dat ze zdrojového SCN souboru. Při dalších auditech se během vkládání porovnává aktuální 

stav s minulostí a do databáze se vkládají pouze přírůstky. Úbytky jsou také označeny, avšak ne 

smazány. 

Historii lze pak sledovat ve většině standardních reportů, buďto souhrnným výpisem (např. 

Reporty/Audity/Historie) nebo detailně podle jednotlivých počítačů. 

Historii lze sledovat v těchto rovinách: 

 

■ Historie souhrnných výsledků - historie se zobrazuje podle jednotlivých auditů. 

■ Historie jednotlivých počítačů (podrobně podle počítačů) - historie se zobrazuje podle 

jednotlivých sběrů dat na počítačích (přírůstky/úbytky oproti minulému sběru dat). 
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4.4. WEBOVÉ ROZHRANÍ 

Jako doplněk reportování se doporučuje použít webové rozhraní (WebPortal). 

Pomocí webového rozhraní lze v rámci intranetu všem uživatelům zpřístupnit: 

■ Zobrazování specifikačních listů uživatelem  

■ Vznášení tzv. uživatelských požadavků  

■ Přehledy reportů (Přehled produktů, Přehled hardwaru, Přehled počítačů) 

■ Přehled přiděleného majetku 

Konfigurace webového rozhraní 

Instalace a následná konfigurace včetně požadavků na systém, je shodná s ServiceDesk viz. 

Kapitola WebPortal. 
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5. AUDITPRO DASHBOARD 
AuditPro uživatele intuitivně provází předpřipravenými procesy k jasnému cíli s minimálními nároky 

na jeho čas. V rámci nového „palubního“ rozhraní aplikace AuditPro DashBoard má uživatel 

v reálném čase na jedné obrazovce ucelený přehled o všem podstatném, co se děje ve 

firemní síti, a to hned z několika pohledů které jsou klíčové pro efektivní rozhodování o IT. 

Řídící panel AuditPro. Defaultně nastavená série oken poskytující ucelený přehled o aplikaci, síti, 

uživatelích, stavu zavádění procesů. Usnadňuje uživateli ovládání, zamezí „ztracení a znechucení“ 

prvo-uživatelů. Okna si může uživatel přizpůsobit podle potřeby. 
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6. DETEKCE SOFTWARU A KNIHOVNA 

PRODUKTŮ 
Knihovna produktů (softwarových vzorů) obsahuje údaje o výrobcích software a jejich produktech 

ve všech dostupných verzích a jazykových mutacích. Vlastní proces vyhodnocování spočívá 

v nalezení průniku adresářových struktur počítačů s knihovnou produktů (= Nalezený software). 

Tato knihovna je tedy skutečným jádrem systému. 

Každý produkt je zastoupen jedním nebo více rozhodnými soubory, které vypovídají o přítomnosti 

softwaru na počítači (např. WINWORD.EXE). Identifikace souboru je možná podle informací 

uvedených v jeho hlavičce (Výrobce, Název, Verze, Jazyk, Jméno souboru, Velikost, Cesta, Popis). 

Takto je možné jedinou definicí hlavičky identifikovat všechny buildy dané verze. Při definici 

pomocí velikosti souboru či CRC by bylo třeba shromáždit všechny vydané buildy. 

6.1. OBSAH KNIHOVNY 

Dodávaná (původní) knihovna produktů obsahuje standardně tisíce záznamů o výrobcích 

softwaru, jednotlivých softwarových produktech včetně verzí, typu licencování (komerční 

software, freeware, shareware, atd.). Zároveň u každého produktu je přiřazeno knowhow, kterým 

je tento software detekován. Jde o tzv. rozhodné soubory (červené), podle kterých se usuzuje o 

nainstalovaném softwaru a tzv. známé soubory (zelené) v podobě sekundárních EXE souborů a 

DLL knihoven, které tvoří součást softwaru a v AuditPro se používají pro filtrování a optimalizaci. 

 
 Levé podokno - stromová struktura výrobců, produktů 

 Pravé horní podokno - seznam  souborů rozhodných

 Pravé dolní podokno - seznam  souborů známých
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6.2. PRINCIP DETEKCE SOFTWARU 

AuditPro primárně detekuje software principem přítomnosti rozhodného (rozhodných) souboru na 

disku. Informace o rozhodném souboru mohou být dvojího druhu. 

■ Podle tzv. hlavičky souborů (File version information) dodávané výrobcem do většiny EXE 

souborů.  

■ Podle tzv. CRC jako matematicky vypočteného identifikátoru obsahu souboru. 

 

V případě potřeby je možné přidat více rozhodných souborů a kombinovat je s podmínkami: 

■ Logické  („nebo“) - software je detekován, je-li kterýkoliv ze seznamu souborů přítomen na OR

disku 

■ Logické  („a zároveň“) - software je detekován, jsou-li všechny soubory (v rámci jedné AND

skupiny) přítomny na disku. Rovněž lze vytvořit více skupin souborů s podmínkou AND. 

 

Definice rozhodného souboru podle hlavičky: 

 
Výhody: 

■ Pokrytí všech buildů (např. 11 a vyšší) díky „*“ 

konvenci 

■ Nižší nároky na správu 

■ Menší počet záznamů v databázi 

Definice rozhodného souboru podle CRC: 

 
Výhody: 

■ Přesná identifikace konkrétního souboru 
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Při pohledu do adresářové struktury počítačů se po vyhodnocení rozlišují tyto druhy souborů: 

■  (červené) - podle tohoto souboru bylo usouzeno o instalaci produktu (procesem Rozhodné

vyhodnocení) 

■  (zelené) - tento typ souboru se nachází v seznamu známých souborů Známé

■ Neznámé (černé) - tento typ souboru nebyl v knihovně produktů během vyhodnocování 

nalezen, může tedy obsahovat dosud neodhalené softwary 
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6.3. DETEKCE SOFTWAROVÝCH BALÍKŮ 

Softwarový balík je specifickým druhem produktu, charakteristický tím, že je složen z více produktů, 

přičemž licence na balík je čerpána nainstalováním libovolného produktu z balíku. Další vlastností 

balíku bývá to, že se vyskytuje v různých edicích (např. Standard, Pro, Lite, atd.), které obsahují 

různé produkty, avšak zpravidla existuje řada od nižších balíků k vyšším, podle počtu produktů.  

Detekce balíků je založena na těchto charakteristikách: 

 

■ Balík je považován za nainstalován, pokud je nainstalován kterýkoliv produkt z jeho obsahu 

■ balík s vyšším počtem produktů lze odvodit (jednonásobně zdědit) z balíku s nižším počtem 

produktů (pokud jsou alespoň některé produkty společné), avšak nemusí to být vždy pravidlem 

■ Typickými příklady balíků jsou Microsoft Office, Adobe Creative Suite, Corel Draw atd. 

■ např. Microsoft Office Historické verze: 97, 2000, XP, 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 atd. 

■ Jazykové mutace: Česká, Anglická, atd. 

Mechanismus definování balíků - příklad Microsoft Office 2000 

■ Základním balíkem u verze 2000 je Office 2000 Standard.  

■ Bezprostředně vyšším balíkem (odvozeným) je Office 2000 Small Business, který obsahuje navíc 

produkt Small Business Tools 2000. Tedy v definicích je Office 2000 Small business odvozen od 

Standard (nese všechny produkty balíků Standard) a přibírá navíc jeden produkt Small Business 

Tools. Díky dědičnosti je zajištěno, že všechny produkty základního (resp. nižšího) balíku budou 

členy také každého vyššího balíku. 

■ Zděděné produkty jsou v definicích zobrazovány ikonou s bílým kolečkem. 

■ Office 2000 Small Business však neobsahuje Powerpoint 2000, není tedy vhodné jej zařazovat 

mezi dědičné produkty Officu 2000 Standard. Tedy tento produkt (ikona s červeným kolečkem) 

se stává neděděnou součástí VŠECH balíků, kterých je součástí (Standard, Professional a 

vyšších.) 

■ Návaznost balíků je v databázi definována pomocí sloupce PRODUCT_PACKAGE_ID, pokud 

PRODUCT_TYPE = 1 (jde o balík), se odkazuje na vyšší balík, např. Office 2000 Standard na 

Office 2000 Small Business 

■ Tabulka TPackage obsahuje přiřazení privátních produktů balíků. Sloupce 

PRODUCT_PACKAGE_ID, PRODUCT_PRODUCT_ID obsahují vazbu mezi jednotlivými balíky a 

jejich privátními produkty. Zároveň je zajištěno, že tento produkt bude členem pouze tohoto 

konkrétního balíku. 
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6.4. DOPLŇKOVÁ DETEKCE 

Doplňková detekce slouží k dodatečnému rozhodnutí o instalovaném softwaru na základě dalších 

informací z operačního systému. Není tedy založena čistě na přítomnosti souborů na disku. Při 

doplňkové detekci se navíc uplatňují záznamy v Registry a záznamy Windows instalátoru a lze ji 

použít v některých speciálních případech, např. pokud existuje zcela shodný rozhodný soubor u 2 

různých produktů (např. Microsoft Access 97 a Microsoft Access Runtime 97). V takovém případě 

se finální rozhodnutí (zda Access 97 nebo Access 97 Runtime) rozhoduje dle záznamu v registry na 

cestě:  

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\DisplayName  

 

a nebo dle záznamu Windows instalátoru (položka Název a Verze). 

 

 
 

Rovněž pro detekci softwarových balíků lze uplatnit korekční pravidlo doplňkové detekce (viz 

„Nastavení/Obecné/Korigovat vyhodnocené balíky podle doplňkové detekce“) 

Doplňkovou detekci je možné uplatnit i bez existence rozhodného souboru, tedy detekovat SW 

pouze na základě přítomnosti SW v registry. 

6.5. ONLINE AKTUALIZACE KNIHOVNY (DOPLŇOVÁNÍ VÝROBCEM) 

Výrobce knihovnu softwarových vzorů samozřejmě průběžně doplňuje. Podobně jako u 

antivirových systémů, i my umožňujeme využít online službu automatické aktualizace dodávané 

knihovny produktů je možné pouhým zasláním .SCN souboru na adresu knihovna@auditpro.cz. Do 

několika dní se na Internetu objeví nová verze knihovny produktů rozšířená o všechny chybějící 

produkty. Pro aktuálnost knihovny doporučujeme zapnout její automatické stahování v 

„Nastavení/Obecné/Aktualizovat…“. 

6.6. VYTVÁŘENÍ VLASTNÍCH DEFINIC 

Výsledky vyhodnocení produktů (jejich množství a kvalita identifikace) jsou přímo úměrně závislé 

na počtu produktů nadefinovaných v jejich knihovně. V případě, že produkt nebyl nalezen, 

přestože jiné ukazatele (Registry, Windows instalátor, Zástupci, Soubory) udávají jeho přítomnost na 

počítači, je nutné doplnit knihovnu produktů o tuto definici. Jde o okamžité řešení. Vlastní definice 

jsou ukládány do odděleného prostoru, zůstávají tedy zachované po každé aktualizaci původní 

knihovny produktů. Navíc je lze také exportovat do souboru a např. zasílat z centrály do 

jednotlivých poboček. 

Vlastní definice mají přednost při vyhodnocování produktů před produkty z původní knihovny. 

Nejčastější definice hlavičky rozhodného souboru vypadá tak, že je vyplněn výrobce, název a 

verze (produktu) a jméno souboru. Doporučuje se na konec (či také začátek) těchto klíčových 

slov doplnit hvězdičku dovolující libovolné pokračování (např. truconneXion, a.s. nebo AuditPro 

mailto:knihovna@auditpro.cz
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aplikace). Při takto zadané definici je málo pravděpodobné, že se ve stejné verzi tyto vlastnosti 

budou měnit a tím pádem bude přítomnost produktu dobře zjistitelná.  

U aplikací pracujících pod systémem DOS nebo ve Windows 3.x se v EXE souborech nenacházejí 

hlavičky. Pro detekci takových souborů je možné použít pouze název souboru a jeho velikost nebo 

CRC. 

Přidání nového produktu 

V menu Software otevřete Knihovnu produktů. Zde najdete stromovou strukturu základní knihovny 

produktů, dodávané s instalací AuditPro (Výrobci, Produkty, Balíky, Definice rozhodných/Známých 

souborů). 

 

■ Klávesou INSERT nebo v menu zvolte příkaz „Přidat“. Zadejte název výrobce, název produktu 

včetně jeho verze, typu licencování a kategorie. V pravém horním podokně přidejte definici 

souboru k novému produktu. 

■ Do polí definice rozhodného souboru lze automaticky načíst úplnou hlavičku souboru pomocí 

tlačítka „Nalistovat“. Nebo lze použít mechanismus Drag & Drop např. z oken souborových 

reportů (např. Nové verze produktů, Neznámé soubory, Nejčastější  zástupci atd.) 

■ Pro aktualizaci výsledků je nutné znovu vyhodnotit data (Menu/Správa/Vyhodnotit 

importovaná data) 

■ Vlastní produktovou knihovnu lze exportovat a importovat ve formátu Microsoft Access (MDB) 

■ Při importu vlastní knihovny produktů dochází k ověřování duplicit názvů výrobců a produktů. 

Při existenci duplicity se systém dotáže na požadovanou operaci. Existuje možnost nahrazení 

všech databázových odkazů na vlastní produkt a následné smazání duplicitního vlastního 

produktu. 

■ Vlastní definice produktů jsou v reportech zobrazeny tučně a jejich seznam lze zobrazit v okně 

„Definice/Knihovna produktů/Vlastní knihovna produktů 

TIP: Pro pravidelné aktualizace dodávané knihovny produktů zvolte následující položku: 

Nastavení/Obecná/Automaticky oznamovat nové verze knihovny produktů. 

TIP: Pokud nám pošlete seznam produktů (nebo reprezentativní nález ve formě SCN souboru), 

které AuditPro napoprvé nenalezl, automaticky je doplníme do dodávané knihovny produktů. 

Přidání známých souborů 

V menu Software otevřete Knihovnu produktů. 

■ Otevřete okno Reporty/software/Podrobně/Soubory nebo   Reporty/Software/Ke 

zpracování/Neznámé soubory. 

Označte více souborů patřících určitému produktu a stiskněte klávesu INSERT. Otevře se okno pro 

zvolení produktu, kterému známé soubory patří a stiskněte OK. Totéž lze provést pomocí 

mechanismu Drag & Drop přetažením souborů do podokna známých souborů v okně Knihovna. 

 

TIP: Pokud zapnete možnost v Nastavení/Obecná/Neimportovat známé soubory, pak dojde k 

jejich ignorování při vkládání SCN souborů do databáze a tím zrychlení celé operace (až 3-

násobně) a zároveň ke snížení objemu uložených dat v databázi (až o 50 %).  

 

TIP: Čím více budete mít definovaných známých souborů, tím snadnější bude orientace v nových 

přírůstcích souborů na počítačích a zároveň efektivnější optimalizace. 
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7. EVIDENCE LICENCÍ 
 

Způsoby přidávání licencí 

1. V okně „Software/Evidence“ stiskněte klávesu INSERT (nebo z kontextového menu), zvolte 

licenci, zadejte licencovaného výrobce a produkt a přejděte do záložky „Licence“, která slouží 

pro zadání hlavních informací o licenci (datum, počet, expirace, sériové číslo a číslo dokladu). 

2. V okně „Struktura sítě/Počítače“ označte počítač(e) a v kontextovém menu zvolte 

„Přidat/Licenci“ (vhodné pro přidávání jedné multilicence a její rozdělení na označené 

počítače) 

3. V okně „Struktura sítě/Uživatelé“ označte uživatele a v kontextovém menu zvolte 

„Přidat/Licenci“ (vhodné pro přidávání jedné multilicence a její rozdělení na označené 

uživatele) 

4. Z reportu Software/Souhrnně/Produkty označte produkt a v kontextovém menu zvolte „Přidat 

multi/single licenci podle nálezů“. Dojde k nabídnutí přidání licence s vyplněným produktem, 

počtem dle nálezů a v záložce Počítače označením příslušných záznamů podle nálezů. 

5. Během vytváření specifikačních listů (v okně Software) zaškrtněte volbu „Přidat příslušející 

licence“, případně „Čerpat licence počítači“ (vhodné v případech, kdy se licence přidávají 

na základě nálezů) 

  

Rozdělení (multi)licence na počítač(e) = přiřazení počítačů k licenci 

■ V okně přidání licence přejděte do záložky „Počítače“ a označte všechny počítače, ke 

kterým se licence vztahuje (Nebo v okně „Počítače“ označte příslušné počítače a 

z kontextového menu zvolte „Přidat licenci“). 

■ Odkaz na (multi)licenci - znázornění přiřazení licence počítači (smazání znamená pouze 

zrušení tohoto přiřazení) 
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■ Při zaškrtnutí celé domény se licence přiřadí všem členským počítačům a zároveň všem 

novým počítačům v rámci domény 

Rozdělení (multi)licence uživatelům = přiřazení uživatelů k licenci 

■ V okně přidání licence přejděte do záložky „Uživatelé“ a označte všechny počítače, ke 

kterým se licence vztahuje. 

■ Odkaz na (multi)licenci - znázornění přiřazení licence uživateli (smazání znamená pouze 

zrušení tohoto přiřazení) 

■ Při zaškrtnutí celé skupiny se licence přiřadí všem členským uživatelům a zároveň všem 

novým uživatelům v rámci skupiny 

OEM licence - evidovaná OEM licence 

V okně „Struktura sítě/Počítače“ označte počítač(e), ke kterému se OEM licence vztahuje a 

z kontextového menu zvolte „Přidat licenci“. Dojde k otevření okna licence s přednastavenou 

možností OEM. 

Upgrade licence 

■ V okně „Software/Evidence“ označte licenci, kterou chcete upgradovat a z kontextového 

menu zvolte „Upgrade licence“ 

■ Libovolnou licenci lze upgradovat libovolným počtem nových licencí 

■ U původní licence se vždy sníží celkový počet o počet nově upgradovaných 

■ Při smazání nové licence se počet u původní upgradované licence opět zvýší o příslušný 

počet. 

Downgrade licence 

V okně „Software/Evidence“ označte licenci, kterou chcete downgradovat a z kontextového 

menu zvolte „Downgrade licence“. 

■ Downgradovat lze „dolu“ na starší produkt (klasický downgrade) i „nahoru“ na novější 

produkt (upgrade advantage). 

■ Každou licenci lze downgradovat na neomezený počet produktů 

■ Při downgradech se vytváří vazba na původní licenci/doklad s možností zobrazovat údaje 

z licence a dokladů na specifikačních listech 

■ AuditPro umožňuje ke každé zaevidované licenci přidat libovolné množství tzv. downgradů. 

Tím je možné to, že zadaný počet licence pokryje nejen produkt, na který je licence 

evidována, ale i další produkty.  

■ Příklad: Je zaevidována licence na Office 2016 počet 100 ks s možností downgradu na 

Office 2013 a Office 2010. Nainstalováno (detekováno) je 50 ks Office 2016, 20 ks Office 

2013 a 30 ks Office 2010. 

■ AuditPro implementuje výpočetní algoritmus pro downgrady. V prvním kroku (přednostně) 

je pokryt produkt samotné licence (tedy Office 2016). Zbytek (50 ks) je pak v dalších 

krocích postupně uplatněno s příslušnou prioritou na downgradované produkty. Pořadí 

uplatnění produktů je počátečně náhodné, ale lze jej uživatelsky nastavit (např. nejdříve 

Office 2010, pak Office 2013). 

■  
■ Pokud je licence přiřazena počítačům (karta Počítače), je downgrade prioritně uplatněn 

na tyto počítače, poté na nepřiřazené počítače, které algoritmus vybírá náhodně. 
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■ Pokud je celkový počet licence rozložen na domény, pak při volbě filtru dle domény 

v souhrnném reportu jsou zobrazována čísla Licencováno na doménu plus počet 

uplatněných downgradů z této domény. 

■ Systém počítá také s tzv. kaskádovými downgrady kdy je např. licence Office 2016 -> 

Office 2013 a licence Office 2013 -> Office 2010. V tomto případě je třeba nastavit pořadí 

nejprve na downgrady na Office 2013 and then to Office 2010. 

 

Evidence dokladů (faktur, smluv) k softwaru a dodavatelů 

■ V okně „Software/Faktury“ lze evidovat jednotlivé doklady (faktury) přiřaditelné k licencím. 

■ Faktura obsahuje základní údaje (číslo, poznámka, dodavatel) včetně možnosti vložit 

nascanovaný soubor (obrázek ve formátu bitmapy), který se současně vloží do databáze. 

■ Přidávat nové dodavatele je možné v okně „Software/Knihovna produktů/Adresář“ 

7.1. VYPOŘÁDÁNÍ SOFTWAROVÉHO AUDITU 

Základní report bilance softwarového auditu zobrazující celkový stav softwaru k aktuálnímu období 

(auditu) lze zobrazit v Menu/Reporty/Software/Produkty souhrnně. 

Sloupce: 

■ Nalezeno (detekováno porovnáním hlaviček souborů s knihovnou produktů) 

■ Evid. inst. (počet instalací v evidenci - zde nehraje roli) 

■ Licencováno (počet licencí v evidenci) 

■ Potřeba (rozdíl mezi sloupci Nalezeno a Instalováno) 

Pokud je číselná hodnota ve sloupci „Potřeba“ kladná, je nutné buďto 

■ Dokoupit a zaevidovat chybějící licenci(e) 

■ Odinstalovat tento produkt na daném počítači 

Makrobalíky, Makrolicence 

Makrobalíky jsou dodané, předdefinované šablony softwaru, kterými lze licencovat jeden a více 

softwarů hromadně. Pokud využíváte partnerské licence firmy Microsoft (např. z titulu partnerství 

MCSP, MCSP Gold, MS Action Pack, apod.), AuditPro Vám umožní vložit tyto „množiny licencí“ 

neboli makrobalíky do evidence jediným příkazem (místo toho abyste pátrali, které licence a kolik 

smíte vlastně díky úrovni Vašeho partnerství „bezplatně“ používat).  

■ V okně „Software/Knihovna produktů/Makrobalíky“ lze nadefinovat libovolný makrobalík. 

Obsah makrobalíku lze vytvořit přidáním (klávesa INSERT) softwarového produktu do 

makrobalíku či drag & drop uchopením myší a přetáhnutím z okna Knihovny produktu či 

přímo z oken Reportů dle produktů. 

■ V okně „Software/Evidence“ lze následně přidat makrolicenci a tuto volitelně přiřadit 

jednotlivým počítačům. 

■ V souhrnných i detailních oknech reportů podle produktů se následně začnou projevovat 

jednotlivé počty produktů v makrolicencích jako licencované softwary. 

■ Při vytváření/otevírání specifikačních listů existuje návaznost - zobrazování pole „Sériové 

číslo“ a „Číslo dokladu“, pokud je produkt licencován makrolicencí (např. MSDN). 

Softwarové profily 

Softwarové profily lze charakterizovat jako šablony typizovaných instalací softwaru. Tedy seznamy 

více produktů sloužící jako obecná šablona pro různé účely. Typickým softwarovým profilem je 

např. předinstalovaný image počítače s Operační systémem, Microsoft Office a k tomu několik 

dalších běžné používaných softwarů (prohlížeč obrázků či správce souborů).  
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Takovéto skupiny má smysl vytvářet z několika důvodů: 

■ Možnost přiřazení profilu k počítači (Okno „Software/Softwarové profily“) 

■ Možnost reportování rozdílů oproti profilu (Okno „Reporty/Software/Souhrnně/Softwarové 

profily“ 

■ Možnost hromadného reportu softwarových profilů a porovnání přiřazených SW profilů 

z hlediska rozdílu mezi licencovaným a přiděleným SW, mezi přiděleným a nalezeným SW, 

provádět analýzy a z toho vyvozovat příslušné závěry 

■ Možnost hromadného přidávání licencí podle profilu (Okno „Počítače/Kontext. 

menu/Přidat/Licence podle profilu“ 

■ Možnost hromadného přidávání instalací podle profilu (Okno „Počítače/Kontext. 

menu/Přidat/Instalace podle profilu“ 

■ Možnost vytvářet skupiny SW pro reportování v modulu Monitor využití počítačů 
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8. VÝSTUPNÍ SESTAVY 

8.1. SPECIFIKAČNÍ LISTY POČÍTAČŮ 

Specifikační list počítače (pasport, evidenční list počítače) je doklad obsahující informace  

o nainstalovaných programech a hardwaru nacházejících se na příslušném počítači. Slouží tak 

k přenosu odpovědnosti za software a hardware z administrátora na uživatele. Odpovědnost je 

stvrzena třemi podpisy (uživatel, administrátor, vlastník). 

■ K vytvoření specifikačního listu použijte průvodce v okně Software/Specifikační listy/Přidat 

specifikační list. 

■ vytvořené specifikační listy lze zobrazit či vytisknout - volba v menu „Zobrazit tiskovou 

sestavu/Uložit/Vytisknout”. 

■ Obsah specifikačního listu je ukládán do několika tabulek databáze a vždy při generování 

se obsah těchto tabulek přenese do RTF šablony nebo pomocí technologie ASP.NET na 

webové stránky. 

■ Při požadavku na změnu obsahu specifikačního listu je třeba tento list upravit nebo vytvořit 

nový. 
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■ Specifikační listy lze: 

 generovat hromadně většímu počtu počítačů 

 zobrazovat v aplikacích MS Word, MS Excel/OpenOffice Writer/Calc či Wordpad 

či na WebPortalu 

 přizpůsobovat vzhled vygenerovaných sestav (viz kapitola „Popis šablon 

dokumentů“) 

 zobrazovat s volitelnými sloupci (viz kontextové menu/Zobrazovat/Specifikační list) 

8.2. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA K AUDITU 

Každý audit představuje soubor dat nalezených na počítačích a vztahuje se k určitému datu. Ke 

každému auditu existuje zvláštní závěrečná zpráva. 

 První audit je automaticky přidán při instalaci systému. 

 Ve složce SCN se vytvářejí složky auditů, do kterých se archivují načtené SCN 

soubory. 

 Pro přidání dalšího auditu zvolte v menu „Správa“ položku „Audity“ a stiskněte 

klávesu INSERT. V každém auditu je prostor pro položky typu „Poznámka, 

nápravná opatření“. 

Vygenerování závěrečné zprávy 

V okně „Audity“ označte příslušný audit a v kontextovém menu zvolte položku „Závěrečná 

zpráva“ - Zobrazit tiskovou sestavu/Uložit/Vytisknout. 

TIP: Pokud máte nainstalován Microsoft Word/Excel či OpenOffice, použijte jej pro generování 

dokumentů (Nastavení/Práce s dokumenty). 

8.3. INSTALAČNÍ PROTOKOLY 

V souladu s vládním nařízením č. 624 lze jednotlivé instalace softwaru v systému evidovat jako 

samostatné položky a generovat instalační protokoly - záznamy o prováděných instalacích. 

Instalační protokol je záznam (doklad) o provedené instalaci počítačového programu, obsahující 

verzi programu, datum instalace, administrátora a počítače, na kterých instalace proběhla.  

Přidání záznamu o instalaci software 

■ V okně „Počítače“ rozbalte větev konkrétního počítače, označte složku „Instalace“ stiskněte 

klávesu INSERT. 

■ V okně „Software“ stiskněte klávesu INSERT, zvolte produkt, dále v záložce „Instalace“ zadejte 

vlastnosti instalace a v záložce „Počítače“ označte počítače, na které instalujete. 

Vytváření instalačních protokolů 

■ V okně „Software“ rozbalte větev produktu, na označené složce „Instalační protokoly“ 

stiskněte klávesu INSERT. 

TIP: Pokud máte nainstalován Microsoft Word či Excel, použijte jej pro generování dokumentů 

(Nastavení/Obecná/Práce s dokumenty) 
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8.4. HIERARCHICKÉ REPORTY (LOKALITY) 

Lokality jsou samostatnou částí systému AuditPro a jejich funkcionalita určena pro centrálu 

(nadřízená organizační jednotka) spravující více svých poboček (nižších organizačních jednotek). 

Umožňuje sestavovat hierarchickou strukturu výsledků jednotlivých lokalit v celkových číslech. 

Princip visualizace spočívá ve sčítání počtů produktů z podřízených lokalit do lokality nadřízené. 

Zpětně je pak možné přidělovat licence jednotlivým lokalitám a hospodařit tak s celkovým 

množstvím licencí. 

 

 
 

Sestavení reportu určeného pro vyšší organizační jednotku 

(nižší organizační jednotka podává zprávu vyšší organizační jednotce) 

■ Do místní lokality naimportujte aktuální lokální výsledky - V okně „Lokality“ na položce „místní“ 

z kontextového menu zvolte „Import výsledků“. Přejmenujte lokalitu „místní“ na skutečný název 

Vaší jednotky. Dále v kontextovém menu zvolte „Export do souboru“. Tento soubor předejte 

vyšší organizační jednotce. 

Sestavení souhrnných reportů ve vyšší organizační jednotce 

(vyšší organizační jednotka provádí souhrnný přehled výsledků více nižších jednotek) 

■ Nashromážděte požadovaný počet reportů (souborů) z nižších organizačních jednotek. 

■ Postupně označujte lokality, do kterých chcete importovat jednotlivé soubory a z 

kontextového menu zadejte „Import ze souboru“. 

Přiřazování a visualizace licencí u lokalit 

■ Poklepáním ve sloupci „Přiděleno“ lze každému produktu ve vyšší organizační jednotce přidělit 

celkový počet licencí určený pro nižší jednotky. Po přesunu do těchto jednotek a zobrazení 

jejích produktů se v každé z nich bude zobrazovat disponibilní počet licencí ve sloupci 

„Dispozice“. Takto lze postupovat dále k nižším jednotkám. 
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9. DETEKCE A EVIDENCE HARDWARU 
AuditPro umožňuje detekovat a evidovat hardware na počítačích. 

9.1. TECHNOLOGIE DETEKCE HARDWARU 

1. WMI (Windows Management Instrumentation) - primárně je detekce prováděná na základě 

definic tříd a atributů příslušejících k nadefinovanému typu hardwaru (viz okno 

„Definice/Hardwarové komponenty“) 

2. Win32API/Registry - sekundárně pouze ve vyjímečných případech) je použit vestavěný, 

neměnitelný způsob detekce využívající standardní systémové informace. Je prováděn také 

v případě, že na počítači není nalezeno WMI 

 
Do položek Model/Parametry/Sériové číslo se automaticky vkládají hodnoty získané z příslušné WMI 

třídy. (např. Win32_DiskDrive.Model, Win32_DiskDrive.Size). Hardwarové komponenty lze libovolně 

přidávat a položky pro načítání hodnot WMI lze upravovat.  

Způsoby detekce hardwaru: 

■ Na straně klienta - během sběru dat, součást SCN souborů 

■ Vzdáleně (doplňující způsob) - síťový sběr na požádání, prováděný z administrátorské konzole 

(možné pouze pomocí WMI) 

9.2. EVIDENCE A HISTORIE HARDWARU V MODULU MAJETEK 

Pokud je zakoupen modul Majetek, pak je možné po boku automaticky detekovaných informací 

o hardwaru k zařízením přidávat libovolné položky určené k evidenci (např. Cena, Inventární číslo 

atd.). Nad jednotlivými komponentami lze provádět operace (Uskladnění/Vyřazení atd.), které se 

zaznamenávají do historie. 
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10. NASTAVENÍ A SPRÁVA SYSTÉMU 

10.1. AUTOMATICKÉ EMAILOVÉ NOTIFIKACE 

Emailové notifikace umožňují uživateli AuditPro nahlížet do systému i jiným způsobem než 

administrátorskou konzolí či přes webové rozhraní. AuditPro Server každou půlnoc vyhodnocuje 

potřebu zaslat nové emailové notifikace. Informace se zasílají ve formátu CSV souboru jako příloha 

emailu. 

 

Sekce: 

■ Softwarový audit - zasílání předem sestavených reportů přírůstků jednotlivých položek 

v softwarovém auditu (např. vyhodnocené produkty, nové počítače, události atd) 

■ Monitoring - zasílání předem sestavených reportů monitoringu dle definic 

■ Majetek - zasílání vybraných typů uskutečněných procesů v majetku 

■ Vlastní - zasílání notifikací podle sestavených SQL dotazů 
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10.2. SLEDOVÁNÍ ZMĚN V DATABÁZI 

U každé tabulky v databázi AuditPro lze zapnout interní logování provedených změn z hlediska 

operací Přidat/Upravit/Smazat a o těchto operacích lze zjistit informace:  

■ Uživatel, který změnu provedl 

■ Stanice, ze které byla změna provedena (resp. ze které bylo uskutečněno připojení do 

databáze) 

■ ID záznamu (např. INVOICE_ID = 33) 

■ Program, kterým byla změna provedena 

■ Datum provedení změny 

■ Počet změněných záznamů a jednotlivé sloupce 
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10.3. BEZPEČNOST SYSTÉMU 

Ochrana dat 

Při procesech auditu prováděných na straně uživatele (pomocí sběrné aplikace SCAN.EXE) 

nedochází k narušení ochrany dat, neboť při prohledávání harddisků jsou ukládány pouze hlavičky 

(výrobce, název, verze, jazyk, název souboru, velikost, cesta, popis) zvolených souborů (implicitně 

EXE, COM, DLL, OCX). Obsah předávaného souboru .SCN je zabalen metodou GZIP a symetricky 

šifrován algoritmem IDEA s délkou klíče 16 bytů. Uživatel nemůže průběh (s výjimkou vyplňování 

uživatelských formulářů) sběru dat nijak ovlivnit. 

Způsob obnovy po výpadku, chybě a nesprávném zásahu 

Veškerá automaticky nasbíraná data (.SCN soubory) se nacházejí ve složce Program 

Files\AuditPro\SCN\. Data jednotlivých počítačů jsou uložena pod názvem souboru [název 

počítače.001, 002, 003… atd.] s příponou podle pořadí (historie), ve kterém byla do databáze 

vkládána. Při poškození dat lze tyto soubory opětovně vložit do databáze jejich přejmenováním 

na název *.SCN. Poté se automaticky jejich obsah uloží do tabulek databáze. 

Veškeré ostatní způsoby zabezpečení dat tvoří standardní postupy stojící mimo systém AuditPro 

(transakční log v databázi atd.). 

10.4. ÚDRŽBA SYSTÉMU 

Optimalizace nákladů na provoz 

Rychlost zpracovávání dat SQL serveru se postupem času stává nižší, někdy až několikanásobně 

oproti optimálním hodnotám. Děje se tak zcela přirozeně během normálního provozu, kdy 

vkládáním/úpravou/mazáním dat dochází k tzv. fragmentaci dat. 

Pro uchování co nejoptimálnějšího výkonu (rychlosti vkládání/vyhledávání) databáze se 

doporučuje pravidelně defragmentovat soubory (AuditPro.LDF, AuditPro.MDF) obsahující datovou 

strukturu systému (ve složce \MSSQL\Data\). Rovněž je výhodné defragmentovat indexy2 v rámci 

této datové struktury. 

Snižování ztrát z výpadků, chyb a nesprávných zásahů 

Vhodnou prevencí před ztrátou dat způsobenou výpadkem (hardwaru, operačního systému), 

poškozením viry či nesprávným zacházením je pravidelné zálohování datové základny na k tomu 

určená záložní média (např. použitím funkce „Zálohování“ ve Windows 2000 nebo přímé 

vyexportování3 datové struktury s daty (např. použitím funkce „Import and Export Data“ v SQL 

serveru). Samozřejmostí při ochraně před ztrátou dat je zabezpečení přístupových práv 

k operačnímu systému, kde je nainstalován systém AuditPro. 

 

10.5. MOŽNOSTI OPTIMALIZACE 

A. Server a databáze 

■ Nastavení driverů „SQL native client“ pro komunikaci s databází. 

o Nainstalujte SQL native client (SQLNCLI.MSI) dostupný z www.microsoft.com. 

V Nastavení/Umístění/Ovladač změňte výchozí ovladač na tento. Použít lze 

SQLNCLI verzi 2005 a vyšší (dle verze SQL Serveru nebo nejnovějsí).  

o + Zrychlení vkládání souborů do databáze 

■ Vypnutí importování známých souborů (Nastavení/Obecné/Neimportovat známé soubory) 

o + Zrychlení vkládání souborů do databáze (až 3-násobně) 

o + Snížení objemu uložených dat v databázi (až o 50 %) 

■ v databázi nejsou obsaženy známé soubory 

■ Snížení zátěže počítače SQL serveru 

                                                      
2
 viz. Téma „Defragmentace“ v nápovědě k SQL serveru 

3
 viz. Nápověda k SQL serveru 

http://www.microsoft.com/
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■ SQL server: Enterprise manager/Server/Properties/Memory - snížení alokace RAM 

■ http://support.microsoft.com/kb/274750/ - možnost zvýšit přes 2 GB 

■ Rozmístění částí AuditPro na více počítačů 

■ SQL server / AuditPro server 

■ AuditPro Server na více PC 

o + Snížení zátěže počítačů 

o + Zrychlení operací 

■ Nutno vyhradit počítače 

B. Klient 

■ Zapnutí možnosti „Bleskový“ (Nastavení/Sběr dat/Bleskový) 

o + Zrychlení sběru dat (dochází k načítání pouze souborů, na které existují zástupci 

v pracovní ploše nebo v nabídce Start) 

o + Snížení velikosti SCN souborů 

o + Snížení objemu uložených dat v databázi 

■ Neexistence přehledu celé adresářové struktury na počítačích 

■ Vypnutí metody „CRC“ pro sběr a vyhodnocování (Nastavení/Sběr dat/CRC) 

o + Zrychlení sběru dat (dochází k načítání pouze hlaviček) 

■ Definice touto metodou CRC nebudou započítávány 

■ Vypnutí sběru datových souborů (Nastavení/Sběr dat/Soubory/Data) 

o + Zrychlení sběru dat 

o + Snížení velikosti SCN souborů 

o + Snížení objemu uložených dat v databázi 

■ Neexistence přehledu datových souborů na počítačích 

■ Omezení sběru datových souborů (Nastavení/Sběr dat/Soubory/Data - Velikost minimálně ) 

o + Zrychlení sběru dat 

o + Snížení velikosti SCN souborů 

o + Snížení objemu uložených dat v databázi 

■ Neexistence přehledu malých datových souborů na počítačích 

■ Ignorování nedůležitých adresářů při sběru dat (Nastavení/Sběr dat/Neauditovat disky, 

složky, soubory) 

o + Zrychlení sběru dat 

o + Snížení velikosti SCN souborů 

o + Snížení objemu uložených dat v databázi 

■ Neexistence přehledu všech souborů na počítačích 

■ Snížení zátěže počítačů při sběru dat (Nastavení/Sběr dat/Pauza během, Priorita, Zpoždění 

startu) 

o + Snížení zátěže procesoru a harddisku při sběru dat 

■ Prodloužení doby sběru dat 

Optimalizace databáze Monitoringu 

Monitoring využití počítačů sleduje každý spuštěný proces na stanici, proto se v tomto seznamu 

těchto může vyskytnout i aplikace, která buďto není důležitá pro monitoring (např. některé 

systémové procesy) nebo je často automaticky spouštěna/ukončována (drivery, systémové 

procesy Windows, antivirových produktů atd.). Aby tyto záznamy monitoringu nezatěžovaly 

databázi, je vhodné tyto procesy ignorovat. Výpis spuštěných aplikací dle četnosti je možný z 

okna Reporty/Monitoring/Programy. Aplikace určené k ignorování lze přidat do seznamu v 

nastavení monitorování/Ignorované označením položky v reportu z kontextového menu. Po 

přidání dojde  automaticky následující den k výmazu již nasbíraných dat ignorovaných aplikací z 

databáze. 

 

http://support.microsoft.com/kb/274750/
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Postup migrace aplikačního serveru 

Postup přesunu exe komponent AuditPro na nový aplikační server spočívá v několika krocích. 

Instalace exe souborů z instalátoru AuditPro.msi na nový aplikační server, zkopírování souboru 

C:\Users\[uzivatel]\AppData\Local\AuditPro\AuditPro.ini a souboru 

C:\programdata\auditpro\auditsrv.ini a SCN/Scan.ini do nového sharu, který je třeba také 

nasdílet stejným způsobem jako na starém serveru. Stejně jako na starém serveru je třeba na 

novém nastavit běh služby AuditPro serveru (běh pod uživatelským účtem nebo jako default 

lokální SYSTEM). Pokud se nový share bude jmenovat stejně, pak není třeba změna konfigurace 

klienta (scan.ini). V opačném případě je třeba změnit položku OutputFolder=\\NEWSERVER\SCN$ 

a distribuce aktualizovaného souboru Scan.ini na klienty aby předávali data na nový server. 

Nakonec je třeba nová instalace všech webových aplikací na nový aplikační server (WebPortál, 

MobileDesk, ServiceDesk). 

Postup migrace databázového serveru 

V případě potřeby migrovat databázový server na vyšší verzi se doporučuje následující postup. 

Zastavení služby AuditPro server na aplikačním serveru a odpojení všech administrátorských konzolí 

z databáze (např. pomocí nastavení sql příkazem SINGLE USER nebo přepnutí DB do OFFLINE 

režimu). Záloha (BACKUP) původní databáze na starém serveru a její obnovení (RESTORE) na 

novém serveru. Přepnutí DB compatibility level na poslední verzi (AuditPro databáze je plně 

kompatibilní s nejnovější verzí SQL serveru 2016). V AuditPro konzoli (u všech operátorů a na serveru 

při vypnuté službě „AuditPro Server“) Menu/Správa/Databáze - Připojit databázi a nasměrovat 

(připojit) do nové databáze. Připojovací konfigurace bude uložena do souborů AuditPro.ini a 

AuditSrv.ini. 
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11. GDPR 

11.1. OSOBNÍ ÚDAJE 

AuditPro může ukládat některé osobní údaje uživatele jakými jsou jméno, příjmení, uživatelské 

jméno, email apod. 

GDPR si klade za cíl zpřehlednění nakládání s osobními údaji, zvýšení zabezpečení a v důsledku 

minimalizaci množství ukládaných osobních údajů. AuditPro zohledňuje GDPR následujícími 

funkcemi. 

 

11.2. ANONYMIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

Prostřednictvím menu Struktura sítě / Uživatelé / GDPR je možné provést hromadnou anonymizaci 

uživatelů evidovaných v AuditPro. K provedení dojde po volbě Anonymizovat, výběru uživatelů 

v záložce Uživatelé a kliknutí na tlačítko OK. 

 

 
 

AuditPro provede nahrazení jména, příjmení, uživatelského jména, emailu a osobního čísla 

náhodným řetězcem. 
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Stejnou akci lze vyvolat i prostřednictvím kontextového menu po označení uživatelů ve struktuře 

sítě. 

 

11.3. ZOBRAZENÍ A TISK PŘEHLEDU SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ PRO 

UŽIVATELE 

Prostřednictvím menu Struktura sítě / Uživatelé / GDPR je možné provést hromadné zobrazení či tisk 

přehledu shromažďovaných údajů uživatelů evidovaných v AuditPro. K provedení dojde po volbě 

akce, výběru uživatelů v záložce Uživatelé a kliknutí na tlačítko OK. 

 

 
 

Stejnou akci lze vyvolat i prostřednictvím kontextového menu po označení uživatelů ve struktuře 

sítě. 

 

11.4. AUTOMATIZACE ANONYMIZACE OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

V menu Správce / Nastavení, záložce Počítače je možné zaškrtnout volbu Anonymizovat smazané. 

Po zaškrtnutí volby a nastavené synchronizaci uživatetů s AD dojde po smazání uživatele z AD 

k anonymizaci osobních údajů uživatele na straně AuditPro. 
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12. MONITORING POČÍTAČŮ 
 

Funkce monitoringu rozšiřují inventarizační část AuditPro. Po boku pravidelného provádění auditu 

je zde možnost sledování používání hardwaru a softwaru v reálném čase: 

 

 Procesor - využití procesoru (v %) 

 Paměť - využití fyzické paměti RAM (v %) 

 Disk - volné místo na harddisku (v MB), provoz harddisku (v %) 

 Síť - provoz síťové karty IN/OUT (v MB) 

 Tiskárny - sledování tiskových front na lokálních/síťových tiskárnách 

 Soubory USB - pohyby souborů na USB disky a klíčenkách 

 Obrazovka - screenshot desktopu na počítači 

 Uživatelé - přihlašování uživatelů na počítače (kdo, kdy, kde) 

 WTS/RDP loginy - sledovat přihlašování uživatelů na terminálových serverech (WTS) či přes 

remote desktop (RDP) 

 Myš - počet kliknutí 

 Klávesnice - počet úhozů 

 CD/DVD ROM - počet vložení médií 

 WWW prohlížeč - adresy navštívených WWW stránek 

 Spuštěné programy - spuštění/ukončení programu (uživatel, čas, počítač), sledování programů 

na popředí 

o možnost definovat zakázané aplikace (seznam zakázaných aplikací a jejich ukončení 

při spuštění) 

 Výstrahy - nastavení emailových výstrah během monitoringu pro vybrané parametry (využití 

procesoru, paměti atd.) 

Nastavení monitorování 

■ K monitorování je třeba permanentní běh AuditPro klienta (SCAN.EXE) na sledovaných 

počítačích. Princip instalace klienta je stejný jako u sběru dat (pouze je doporučeno instalovat 

jako NT službu). Nastavení monitorování proveďte pomocí průvodce sběrem dat a nebo 

globálně následujícím postupem: 

■ V Nastavení/Monitoring zapněte/vypněte příslušné parametry, které chcete sledovat 

■ Tyto položky nastavení se uloží do souboru SCAN.INI (stejně jako u sběru dat) 

■ Zadejte případné ignorované/zakázané aplikace (toto je možno provádět také průběžně 

z reportů monitoringu, např.  Reporty/Monitoring/Programy z menu) 

■ Zvolte způsob předávání dat (stejný princip jako u sběru dat) 

■ V případě výstupní složky zadejte v okně „Nastavení/Nastavení klienta/Výstup do složky” 

absolutní cestu složky SCN pro ukládání .MON souborů (např. \\SERVER\SCN$\). Tato cesta 

musí být nasdílena stejným způsobem jako při sběru dat systémem klient -> server (viz kapitola 

Sběr dat). 

■ V okně „Počítače“ označte počítače, které budou monitorovány a z kontextového menu 

zvolte „Instalovat klienta“. U instalace klienta zaškrtněte možnosti „WMI“ a „NT služba“. 

■ Výsledky monitorování jsou k dispozici vždy následující den (za den předcházející) a lze 

prohlížet v oknech „Menu/Výsledky/Monitor PC“ 

■ Za každý den monitorování se na každém počítači vytvoří soubor [nazev_PC][datum].MON 

■ Soubory .MON se ze složky SCN vkládají do databáze 

■ Velikost .MON souboru je přibližně 100 KB, do databáze je ukládán v zapakované formě 

■ Zatížení počítače během monitorování se pohybuje v řádech jednotek procent v závislosti na 

aktivitě počítače a množství sledovaných informací 
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Definování softwarových profilů a WWW kategorií pro reporty monitoringu 

 

 

 
 

Provádění sběru dat pomocí logon-scriptu na monitorovaných počítačích 

Pokud je klient nainstalován rezidentně (např. jako NT služba), pak v případě požadavku na sběr 

dat je možné z logon-scriptu požádat o zahájení sběru dat pomocí \\server\scn\scan.exe /S, což 

ve skutečnosti pošle zprávu již spuštěnému klientu a zahájí sběr dat. Zároveň zde není třeba 

„neblokovací” parametr /B. 

file://///server/scn/scan.exe
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13. MODUL SPRÁVA MAJETKU 
 

Modul „Správa majetku” nabízí velmi flexibilní evidenci majetku. Nenahrazuje účetní evidenci. 

Slouží k zachycení aktuálně používaného majetku (např. budova, počítač, telefon, fotoaparát) 

včetně sledování základních procesů. Typy objektů definuje správce (nastavením jejich vlastností), 

objekt může být fyzický či abstraktní (např. složka).  

Je nabízeno několik typů vlastností objektů (číslo/text/datum/výčet/soubor). Majetek je evidován 

ve stromové struktuře či nezávisle na ostatních objektech. Každý objekt lze přiřadit jednomu či více 

uživatelům (zodpovědná osoba/vlastník/zapůjčeno). Objekty lze mezi sebou asociovat 

vzájemnými vazbami. S objekty lze provádět základní operace - procesy (Uskladnění, oprava, 

vyřazení, stěhování, atd.). 

13.1. PŘIZPŮSOBENÍ POTŘEBÁM ORGANIZACE 

Okno „Definice/Definice majetku”: 

▪ Objekty - Seznam objektů správy majetku - zde lze nadefinovat/přizpůsobit 

další objekty evidence (např. stůl, židle atd.): 

 
 

▪ Procesy - Seznam procesů správy majetku - zde lze nadefinovat/přizpůsobit 

další procesy evidence: 

 
 

▪ Vlastnosti - Seznam vlastností objektů - zde lze přidat další vlastnosti 

objektů/procesů: 

 
 

▪ Ikony - seznam ikon pro objekty/procesy/vlastnosti - zde lze přidávat další 

ikony pro zobrazení objektů, procesů či vlastností 
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13.2. EVIDOVÁNÍ MAJETKU 

Okno „Majetek” představuje souhrnný pohled na majetek organizace: 

 

 
 

Levá část okna obsahuje přehled majetku (objektů) ve stromové struktuře, rozdělený podle 

základních kritérií (v používání, ve skladu, v opravě, vyřazen) - zde lze přidávat další objekty do 

evidence. 

 

Pravá část obsahuje podokna s informacemi o daném objektu: 

■ Uživatelé - Přiřazení uživatelé (uživatel) a přiřazené objekty s možností přidávat/odebírat 

■ Vlastnosti objektu - Seznam vlastností objektu včetně aktuálních hodnot s možností editace 

■ Historie objektu - jednotlivé operace prováděné s majetkem s možností přidávat 

■ Okno „Struktura/Uživatelé” nabízí pohled na majetek přidělený jednotlivým uživatelům  

 Složka „Majetek” obsahuje veškeré objekty přidělené uživateli 
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Propojení evidence majetku s již existujícími objekty auditu (počítače, hardware 

uživatelé) 

■ Vybrané počítače včetně hardwaru (okno „Počítače”) a uživatele (okno „Uživatelé”) mohou 

obsahovat dodatečné položky (záložka „Vlastnosti” v okně vlastností počítače) a lze je také 

evidovat v modulu Správa majetku (přetažení z okna „Počítače” nebo „Uživatelé” do okna 

„Majetek”). 

Filtr zobrazovaných objektů 

■ V okně „Definice/Definice majetku/Objekty” je seznam evidovaných typů objektů včetně 

možnosti zobrazovat/nezobrazovat v okně „Majetek” (položka Aktivní). 

Reportování majetku 

Informace o majetku je možné získávat více způsoby: 

■ okna s možností upravovat jednotlivé typy majetku (Reporty/Majetek) 

■ Webový přehled majetku (WebPortal) 

■ Export majetku do souboru CSV (Okno Majetek/Kontextové menu/Export) 

■ Parametrizované dotazy (Okno Majetek/Kontextové menu/Najít) 
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13.3. PŘEVODKA A DALŠÍ SESTAVY MAJETKU 

AuditPro při přesunech majetku mezi větvemi (např. odděleními) nabízí automatický proces 

směřující k vygenerování tiskové sestavy převodky. Mezi další dokumenty patří např. karta majetku. 
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13.4. IMPORT MAJETKU Z EXTERNÍCH ZDROJŮ 

Importy informací o majetku je možné provádět na obecné úrovni stejně tak, jako je obecná 

filozofie majetku (možnost definovat nové objekty a vlastnosti). Tedy lze naimportovat libovolný typ 

objektu s libovolnými vlastnostmi. Je k tomu nutné zachovat formát zdrojového souboru pro import. 

Importovaný soubor (CSV) obsahuje v prvním řádku jakou sloupce názvy jednotlivých 

proměnných (např. Inventární číslo). Dále musí zdrojový soubor v prvním sloupci obsahovat typ 

objektu (např. Počítač). Pro přesnou ilustraci, jak má tento soubor vypadat, je vhodné nejprve 

provést export majetku do souboru a následně tento formát zachovávat při sestavování 

zdrojových dat pro importy. 

 

Import a přiřazení uživatelů 

■ Pokud sloupec „Používání“, „Zapůjčeno“ či „Vlastník“ obsahuje uživatele ve tvaru 

UživatelskéJméno [Jméno Přijmení], pak dojde při importu k přidání nového uživatele na 

základě identifikátoru (UživatelskéJméno) s vyplněným Jménem a Příjmením. Zároveň dojde 

k přiřazení uživatele k objektu do příslušného vztahu (Používání, Zapůjčeno, Vlastník) 

Identifikace majetku 

■ Objekty jsou identifikovány na základě zvolené vlastnosti (např. ). Pokud se Inventární číslo

objekt v majetku již nachází, budou jeho vlastnosti přepsány podle hodnot v importovaném 

souboru. 

Import pod-objektů 

Import pod-objektů probíhá automaticky. Např. pro přidání jednotlivých oddělení podle sloupce 

„ “ je nutné zvolit tyto hodnoty: Oddělení
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Postup importu: 

■ V okně   [Nastavení]/Majetek zaškrtněte položku Synchronizovat přírůstky. Dále stiskněte 

tlačítko Nastavení a zvolte Evidenční číslo <-> Inventární číslo. 

 

■ Přejděte do Struktura sítě/Počítače v hlavním menu. Na ikoně Vašeho počítače klikněte 

pravým tlačítkem myši a ve   [vlastnostech] zadejte do položky Evidenční číslo hodnotu 

IM0003. 

 

■ Přejděte v hlavním menu do Majetek/Evidence majetku. 

 

■ V otevřeném okně označte větev, do které chcete importovat majetek a v [kontextovém 

menu] zvolte [Import/Export/Report]. 

 

■ Ponechte zaškrtnutou možnost Import a pomocí tlačítka [...] nalistujte soubor Program 

Files\AuditPro\FILES\Example_Assets.csv. 

 

■ Po stisknutí OK se objeví okno s názvem Zvolte identifikátor. Ponechte označenou položku 

Inventární číslo a stiskněte OK. 

 

■ Pozn.: Během importu se naplní všechny vlastnosti objektů nalezené ve zdrojovém CSV 

souboru. 

 

■ Zároveň dojde k přidání (pokud již neexistují) a přířazení uživatelů do seznamu v okně   

[Uživatelé] a přiřazení uživatelů přidaným objektům (používání/zapůjčeno/vlastník). 

 

■ U objektů typu Počítač dojde k vyhledání příslušného záznamu v okně   [Počítače] na 

základě zadané vlastnosti v Nastavení/Majetek. 
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Výsledek: 
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13.5. SYNCHRONIZACE MAJETKU 

Okno počítače 

Primární evidence počítačů, uživatelů a hardwaru se uskutečňuje v rámci softwarového auditu. 

Detekované počítače z SW auditu s historií, aktuálně přihlášeným uživatelem, členěno dle domén, 

uživatelé dle skupin. 

Okno majetek  

Obsahuje samostatně evidované počítače s dodatečnými vlastnosti s možností propojit je 

s počítači detekovanými v SW auditu (dojde k vazbě 2 tabulek). Počítače jsou zařaditelné do 

libovolné organizační struktury 

Příklad synchronizace počítačů 

■ Do okna Počítače přidejte nový počítač s evidenčním číslem 12345. 

■ V Nastavení/Majetek zaškrtněte „Synchronizovat přírůstky počítačů“. Tlačítkem „Nastavení“ 

pak zadejte vlastnosti, na základě jejíchž hodnot se budou objekty párovat. V tomto 

případě Vlastnost (Nativní) a Vlastnost (objektu) je „Evidenční číslo“. 

■ Nyní do okna Majetek přidejte nový objekt typu „Počítač“ a vyplňte u něj vlastnost 

„Evidenční číslo“ hodnotou „12345“. 

■ Oba záznamy zatím nejsou spárovány, ale toto lze provést jednotlivě poklepáním na 

počítač v okně Majetek nebo hromadně u označených objektů z kontextového 

menu/Vlastnosti.../Synchronizovat nebo v Nastavení/Majetek/tlačítko Synchronizovat. 

■ Při importu objektů do majetku z externího souboru (CSV) se toto spárování provede 

automaticky, pokud jsou hodnoty u obou entit známy (Evidenční číslo u Počítače v okně 

počítače a Evidenční číslo importovaného počítače v Majetku) 

■ Pokud v Nastavení/Majetek je zaškrtnuto „Automaticky přidávat nové počítače také do 

majetku“, pak se v okamžiku přidání počítače automaticky přidá záznam do majetku a 

oba záznamy se propojí bez ohledu na hodnoty. 

■ TIP: Pokud přetáhnete (drag & drop) nespárovaný počítač z okna „Majetek“ na existující 

počítač do okna „Počítače“, pak se tyto dva objekty spárují. 

 

■ TIP: Pokud přetáhnete počítač z okna „Počítače“ do okna „Majetek“, pak pokud v 

majetku neexistuje objekt, pak se vytvoří nový záznam (propojeny) a pokud existuje, pouze 

dojde k vizualizaci spárovaného objektu. 

Synchronizace vlastností 

■ Pokud v Nastavení/Majetek zaškrtnete položku „Synchronizovat vlastnosti počítačů“, pak 

se budou vybrané hodnoty vlastností počítačů v okně Počítače a vybrané hodnoty 

vlastností počítačů v okně Majetek automaticky synchronizovat (při editaci na libovolném 

místě se změní oba záznamy). 

■ Mezi tyto vlastnosti patří Název, Evidenční číslo, Výrobní číslo, Pole 1, Pole 2, Poznámka. U 

Pole 1 a Pole 2 musí být shoda názvu vlastnosti mezi majetkem a počítačem (možno změnit 

v okně Definice/Dodatečné položky a Definice/Majetek/Vlastnosti). 

Reportování 

■ Okno Výsledky/Přehledy/Počítače = seznam PC v okně počítače s vazbou na majetek v 

posledních sloupcích. 

■ Okno Výsledky/majetek/Počítač = seznam PC v okně majetek s vazbou na okno Počítače 

v posledních 2 sloupcích. 
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13.6. MAJETEK - CONNECTOR 

Tento modul rozšiřuje funkcionalitu majetku o možnost automatických plánovaných 

importů/exportů pro dosažení aktuálnosti dat v majetku a jejich synchronizaci s různými externími 

systémy. Přenos dat se uskutečňuje v XML/CSV dávkách umístěných do sdílené složky. Je možné 

využít importy do AuditPro, exporty z AuditPro nebo obojí zároveň. Synchronizace importů probíhá 

tak, že každý nový XML/CSV soubor ze sdílené složky se automaticky naimportuje do AuditPro 

databáze. Naopak při změně vlastnosti označené jako exportované se tato automaticky zařadí 

do dávky exportu, který je plánován (denně/týdně atd.). Importy a exporty provádí AuditPro 

server. Během prováděných změn (při importu do AuditPro) je možné také provést záznamy do 

historie objektů (např. předchozí hodnota vlastnosti, přiřazení uživatele, změna umístění). 

Postup konfigurace 

Zvolte typy vlastností (Definice/Majetek/Typy vlastností), které se mají zahrnout exportní do dávky a 

zaškrtněte „Exportovat“, případně zadejte XML tag, na který bude hodnota uvnitř XML souboru 

namapována (název vlastnosti může obsahovat mezeru, XML tag nesmí). Je doporučeno také 

změnit barvu vlastnosti (Nastavení/Majetek-Connector) pro zobrazování v hlavním okně evidence 

majetku. Je třeba zvolit jednoznačný identifikátor objektů (např. inventární nebo sériové číslo), 

který se použije především při importu XML souboru do AuditPro pro správné spárování s existujícím 

objektem v AuditPro. Synchronizují se také přiřazení uživatelé a umístění objektu ve stromě. 

Nastavuje se identifikátor uživatele a identifikátor kontejneru. 

 

Příklad exportovaného souboru 
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> 

<File Interface="AAI"> 

 <CountryID>CZ</CountryID> 

 <LocFSNumber>03</LocFSNumber> 

 <CreationDate>20150116</CreationDate> 

 <CreationTime>13:14:01+01:00</CreationTime> 

 <FileCounter>0001</FileCounter> 

 <SAPTargetSystem>PRO</SAPTargetSystem> 

 <SAPClient>100</SAPClient> 

 <Commit>X</Commit> 

 <UserSAPID>AAI_SK</UserSAPID> 

 <UserEmail></UserEmail> 

 <Comment>test</Comment> 

 <Asset> 

  <AssetType>Computer</AssetType> 

  <Location>sklad</Location> 

  <PersonNr></PersonNr> 

  <Supplier></Supplier> 

  <InvNumber>3200001771</InvNumber> 

  <PurchaseDate>26.11.2014</PurchaseDate> 

  <Number>12345</Number> 

  <Model>model2</Model> 

  <SerialNumber>CZC5410TBK</SerialNumber> 

  <CostCenter>123</CostCenter> 

  <Description>WS_CPU HP DC7600 SFFd</Description> 

  <Room>C1</Room> 

 </Asset> 

</File> 
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14. MODUL ORACLE 
 

AuditPro umožňuje zvolit si takovou databázovou platformu, která je vám nejbližší. Nemusíte se 

přizpůsobovat AuditPro, AuditPro se přizpůsobí vám. Není třeba instalovat další databázový server, 

stačí vyhradit nový datový zdroj na vašem stávajícím serveru. Proces instalace a inicializace 

databázového zdroje AuditPro je zcela automatický a vy máte možnost provozovat ho na 

platformě Microsoft SQL Express, Microsoft SQL Server či Oracle Databáze. Odlehčená databáze 

Microsoft Express je doporučována pro síť do cca 100 počítačů, platforma Microsoft SQL Server je 

v AuditPro podporována od verze 2000 a vyšší v prostředí databáze Oracle pracuje AuditPro od 

verze 8.1. 

Systémové požadavky 

Pro každý počítač komunikující s databází (AuditPro Server a AuditPro konzole) je třeba 

nainstalovat klientskou aplikaci Oracle. 

▪ Oracle Provider for OLE DB 

▪ Oracle ODBC Driver 
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Konfigurace TNS služby ORCL: 

Spusťte aplikaci Net Configuration Assistant 

■ Local Net Service Name configuration -> Next 

■ Add -> Next 

■ Service Name: ORCL -> Next 

■ TCP -> Next 

■ Host name: [oracledatabasecomputername] or IP address -> Next 

■ Perform a test -> Next 

■ Change Login ... -> Next 

■ Net Service Name: ORCL -> Next 
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Postup inicializace a připojení Oracle databáze 

1. Na každém AuditPro-administrátorském počítači nainstalujte nejnovějšího klienta 

Oracle (download viz výše). 

2. Nakonfigurujte služby Oracle klienta pro připojení do databáze Oracle (např. ORCL je 

výchozí název TNS služby, viz obrázky výše) 

3. Nainstalujte AuditPro a spusťte jej. 

4. Inicializace databáze se provádí při prvním spuštění AuditPro v okně „Umístění“, 

zaškrtnutím pole „Oracle“. 

 

5. Položka „Databáze“ musí obsahovat platný název TNS služby (výchozí je ORCL; při 

použití Oracle Database Express je to XE). 

6. Zadejte DBA (databázový administrátor) uživatele a heslo, ověřte platnost cesty pro 

datový soubor a zadejte parametry datového souboru. (cesta k datovému souboru 

pro Oracle Express na Linuxu je např. /usr/lib/oracle/xe/oradata/AuditPro.ora) 

7. Stiskněte tlačítko „Vytvořit tablespace a uživatele“. 

8. Bude vytvořena nová tablespace s názvem „AUDITPRO“, uživatel „AUDITPRO“ 

s výchozím heslem „AUDITPRO“. 
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Postup ručního zavedení AuditPro tablespace a uživatele v Oracle 

1. Vytvoření  tablespace a uživatele v Oracle pomocí scriptu a std. nástrojů Oracle 

Proměnná Popis Příklad 

%TABLESPACE% Název tablespace AuditPro AUDITPRO_DATA 

%DATAFILE% Název dat. Souboru C:\oraclexe\oradata\auditpro_data.ora 

%FILESIZE% Velikost dat. Souboru v MB 4000 (4 GB) 

%AUTOEXTENDSIZE% Aut. Přírustky dat. Souboru v MB 1000 

%TEMPTABLESPACE% temporary tablespace TEMP 

%USER% název uživatele AuditPro AUDITPRO_USER 

%PASSWORD% heslo uživatele AuditPro  

 
CREATE TABLESPACE %TABLESPACE%  

DATAFILE '%DATAFILE%'  

SIZE %FILESIZE% M AUTOEXTEND ON NEXT %AUTOEXTENDSIZE% M MAXSIZE UNLIMITED; 

 

CREATE USER "%USER%" IDENTIFIED BY "%PASSWORD%" DEFAULT TABLESPACE %TABLESPACE% TEMPORARY 

TABLESPACE %TEMPTABLESPACE% PROFILE DEFAULT ACCOUNT UNLOCK;  

 

GRANT CREATE SESSION TO "%USER%"; 

GRANT SELECT ANY DICTIONARY TO "%USER%" WITH ADMIN OPTION; 

 

GRANT CONNECT TO "%USER%" WITH ADMIN OPTION; 

GRANT CREATE SESSION TO "%USER%" WITH ADMIN OPTION; 

ALTER USER "%USER%" DEFAULT ROLE ALL;  

ALTER USER "%USER%" QUOTA UNLIMITED ON %TABLESPACE%;  

 

GRANT CREATE TABLE TO "%USER%"; 

GRANT CREATE VIEW TO "%USER%"; 

GRANT CREATE SEQUENCE TO "%USER%"; 

GRANT CREATE PROCEDURE TO "%USER%"; 

GRANT CREATE TRIGGER TO "%USER%"; 

GRANT CREATE SYNONYM TO "%USER%"; 

GRANT CREATE SYNONYM TO "%USER%" WITH ADMIN OPTION; 

GRANT CREATE TYPE TO "%USER%"; 
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2. Naplnění tablespace tabulkami a procedurami pomocí Auditpro 

 
3. Ruční  donastavení práv pomocí scriptu a std. nástrojů Oracle: 

GRANT EXECUTE ON %USER%.RESET_SEQUENCE TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddDevice TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddHistory TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddInstFile TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddInstFileOther TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddLocalityLicense TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddMsi TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddProductInstallation TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddOsInstallations TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddProductInstHistory TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddProductUsage TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddRegSWFile TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddHotfix TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddShortcut TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddUserData TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPAddUserLogin TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPPreLoad TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPRecognizeFileKnown TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPRecognizeFileKnown_User TO "%USER%"; 

GRANT EXECUTE ON %USER%.SPMergeAudits TO "%USER%"; 
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15. MODUL ČÁROVÉ KÓDY 
 

Modul Čárové kódy je určen pro efektivnější evidenci majetku, neboť hlavní výhodou čárových 

kódů je především rychlé a přesné provádění identifikace majetku pomocí čtečky. V praxi se pro 

čárový kód volí většinou inventární číslo majetku. Rovněž výhodné je zvolit tzv. Service Tag, který 

lze zjišťovat jak z originálního štítku vylepeného na počítači, tak z operačního systému při detekci 

hardwaru počítače. Díky tomu se v evidenci majetku potkávají informace automaticky načítané 

čtečkou z fyzického majetku (nalepené štítky) a informace zjišťované během softwarovém auditu. 

V kombinaci s dalšími automatickými metodami sledování pohybu počítačů (IP Discovery, Active 

Directory) má administrátor téměř dokonalý přehled o počítačích. V evidenci majetku se 

nejčastěji používají kódy Code 39, Code 93 a Code 128. AuditPro umí nativně generovat či 

spolupracovat i s generátory 2d čárových kódů, konkrétně tzv. QRCodů, jejichž hlavními výhodami 

jsou především větší kapacita, lepší snímatelnost a odolnost vůči poškození. 

15.1. ZAVEDENÍ ČÁROVÝCH KÓDŮ 

Kroky při implementaci čárových kódů 

1. Volba identifikátoru, ze kterého se budou kódy generovat (např. inventární číslo)  

a. Zákaz duplicit 

b. Sekvence (např. IM001) 

2. Vygenerování a uložení čárových kódů do databáze 

a. Případně import bitmap již vygenerovaných kódů je také možný. Tyto kódy se uloží 

do AuditPro databáze v binární podobě a budou používány pro další práci. 

3. Vytištění a nalepení kódů 

Nastavení vlastností pro generování čárových kódů v AuditPro 

V okně „Definice/Definice majetku/Vlastnosti” stiskněte klávesu Insert. Zadejte název vlastnosti, 

která bude sloužit pro ukládání čárových kódů (např. Čárový kód 1). Položku „Typ” změňte na 

„Čárový kód”. V položce „Generovat z hodnoty vlastnosti“ zadejte typ vlastnosti, ze kterého se 

bude čárový kód generovat (např. Inventární číslo). Tlačítko „Nastavení“ umožňuje zadat vlastní 

nastavení pro generování tohoto konkrétního čárového kódu. 

V okně „Čár. kódy“ je možné měnit globální nastavení pro generování čárových kódů. 

 

 



   

75 

 
 

 

Položky: 

■ Typ - metoda generování čárových kódů (Code 39, Code 93, Code 128, Denso QRDraw, 

QR Code) 

■ Výška - výška generovaných bitmap čárových kódů 

■ Okraj - počet bodů od okraje 

■ Kopírovat - zkopírovat obrázek čárového kódu do schránky 

■ Tisknout - vytisknout obrázek čárového kódu 

■ Uložit - uložit obrázek čárového kódu do souboru 

 

V okně „Majetek/Definice majetku/Objekty“ vyberte typ objektu, u kterého chcete pracovat s 

čárovými kódy. Stiskněte klávesu Enter (Vlastnosti) a z globálního seznamu vlastností (podokno 

Všechny vlastnosti) přesuňte vlastnost čárového kódu (např. Čárový kód 1) do seznamu vlastností 

objektu (podokno Vlastnosti objektu). 

 

TIP: Pro čárové kódy lze použít více (různých) vlastností a lze je generovat (např. pro každý typ 

objektu zvlášť) s různými nastaveními. 

Práce s čárovými kódy v AuditPro 

Evidovat čárové kódy je možné v modulu Majetek. V kontextovém menu/Čárové kódy se 

nacházejí příslušné funkce. Nad jednotlivými objekty v majetku je možné provádět následující 

operace:  

■ Vygenerovat - vytvoření čárového kódu na základě hodnoty vlastnosti, která k tomu byla 

určena a uložení vygenerované bitmapy do databáze k příslušnému objektu 

■ Export do souboru - vyexportovat bitmapy čárového kódu z databáze do externích 

souborů 

■ Vytisknout - vytisknout čárové kódy uložené v databázi 
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15.2. TISK ČÁROVÝCH KÓDŮ 

Nastavení tiskárny 

Ověřte a změňte dle potřeby výchozí nastavení tiskárny čárových kódů v okně 

„Windows/Start/Settings/Printers“. Především velikost štítku a orientaci papíru (Portrait/Landscape). 

Seznam všech dostupných štítků je v okně „Hlavní menu/Server Properties“, kde lze přidat nový 

štítek v případě, že není dostupná potřebná velikost. Pomocí „Printing preferences“ pak lze štítek 

nastavit jako aktivní pro tiskárnu. 

 

 
Pokud je k počítači připojeno více tiskáren, pak je možné tiskárnu a štítek zvolit v okně „Čár. 

kódy/Nastavení tisku“ 
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15.3. PROVÁDĚNÍ PRAVIDELNÝCH INVENTUR 

Čárové kódy po implementaci eliminují ruční práci při evidenci majetku. Především se jedná o 

pravidelně prováděné inventury. Zde administrátorovi pomůže především reportování výsledku 

inventury zobrazující status:  

■ OK - nalezen při inventuře na správném místě 

■ N/A - nenalezen při inventuře 

■ Nový - přidán nový objekt do majetku 

■ Přemístění (inventury se zpravidla provádějí ve více fázích dle různých oddělení) 

Tyto reporty samozřejmě jako podklad pro sestavování tzv. Protokolů o inventuře. 

Proces provádění inventury 

1. Vytvoření inventurního seznamu v souboru Inventury majetku 

2. Přenos seznamu majetku do terminálu (Export inventurního seznamu) 

3. Provedení fyzické inventury snímáním čárových kódů 

4. Přenos pořízených dat do souboru Inventurní seznamy majetku (Import) 

5. Vyhodnocení inventury v sestavě 

 

Avšak nejen inventura je procesem, pro který lze čárové kódy využít. Např. i při převzetí nových 

počítačů na sklad či do používání je možné čtečkou sejmout informace o počítačích (Service 

Tag) a následně naimportovat do modulu Správa majetku spolu s dalšími doplňujícími informacemi 

(např. lze takto snadno rozložit položky faktury, tedy k dodaným počítačům hromadně přiřadit 

číslo faktury či jiný atribut.) 

Mezi další možnosti patří např. možnost jejich zahrnutí čárových kódů do tiskových sestav, např. na 

tzv. specifikační list počítače, kartu majetku či převodku, což opět usnadňuje identifikaci těchto 

dokumentů a možnost napojení na další systémy. 

Postup 

■ Přejděte do Majetek/Evidence majetku v hlavním menu. 

■ Označte objekty, u kterých chcete provádět inventuru a v [kontextovém menu] zvolte 

Proces/[Inventura]. 

■ Přepněte se do záložky Inventury a v [kontextovém menu] zvolte   [Vlastnosti] aktuální 

inventury. 

■ V otevřeném reportu inventury najdete objekty, nad kterými byla prováděna inventura. 

■ V kontextovém menu zvolte Export inventurního seznamu. 

■ CSV Soubor inventury přeneste do Pocket PC nebo SmartPhone a zde proveďte inventuru. 

■ V reportu inventury v kontextovém menu zvolte Import inventurního seznamu. 

■ Ve sloupci Status se zobrazí výsledek inventury, tedy porovnání seznamu inventarizovaných 

objektů se seznamem inventárních čísel v souboru. 

■ Protokol o inventuře je možné sestavit uložením tohoto okna např. do Excelu pomocí 

funkce Menu/Soubor/Uložit jako. 

Doporučené přenosné terminály 

■ UNI MS920 Bluetooth pro Android SmartPhone 

■ PDA + SocketScan (www.socketscan.com) RFID adaptéry v kombinaci s PDA 

■ PDA + Pretec (www.pretec.com) 

■ Symbol MC 50, PDT 8100 (pro 2d kódy) 

  

http://www.socketscan.com/
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15.4. ZAEVIDOVÁNÍ FAKTURY POMOCÍ ČTEČKY ČÁROVÝCH KÓDŮ 

Typickou situací je nákup několika PC najednou, jejich převzetí buďto na sklad (příjemka) nebo 

zařazení do používání (předávací protokol). Čtečkou čárových kódů (přenosným terminálem) lze 

načíst výrobní čísla počítačů a vyrobit z nich CSV soubor obsahující i číslo faktury. Tento soubor lze 

naimportovat do majetku. Pokud je zapnuta synchronizace počítačů, pak se zároveň spárují 

příslušné záznamy majetku se záznamy počítačů v okně Počítače (výrobní čísla jsou detekovaná 

pomocí WMI při softwarovém auditu). 
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16. INVENTURA POMOCÍ PDA 

16.1. INSTALACE APLIKACÍ NA POCKET PC 

■ Připojte zařízení Pocket PC k počítači, což bude indikováno aplikací ActiveSync. 

Nejnovější verzi této aplikace lze získat na adrese 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads/ 

 

■ Nainstalujte na Pocket PC aplikace SocketScan a SocketScan Trigger z instalačního 

CD dodávaného ke čtečce nebo z adresy 

http://www.socketcom.com/support/support_bar.asp?Type=RFID 

 

http://www.microsoft.com/windowsmobile/downloads
http://www.socketcom.com/support/support_bar.asp?Type=RFID
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■ Po instalaci spusťte aplikaci SocketScan (běh indikuje vpravo dole třetí ikona zleva) a 

SocketScan trigger (běh indikuje vpravo dole druhá ikona zleva) 

  

 

Zapojte RFID čtečku do Pocket PC 

 

■ Stisknutí tlačítka SCAN na obrazovce spustí laser čtečky. Takto je Pocket PC připraven 

ke snímání čárových kódů. V případě, že tlačítko nespustí laser, vyjměte (počkejte pár 

sekund) a znovu zapojte čtečku do Pocket PC. 

■ Překopírujte aplikaci Program Files/AuditPro/FILES/Inventory.exe např. do složky Mobile 

Device\My Documents. 
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■ Spusťte aplikaci Inventory.exe na Pocket PC. Pokud již před spuštěním běžel 

SocketScan či SocketTrigger, je třeba oba ukončit a znovu spustit po prvním spuštění 

Inventory. 

■ V Menu/Nástroje/Zařízení zvolte „Socket Scan“ a poté ukončete aplikaci Inventory a 

spusťte aplikace v pořadí: Socket Scan, Socket Scan Trigger a Inventory. 

Pozn.: pokud používáte jinou čtečku než SocketScan nebo např. integrovanou čtečku 

čárových kódů, pak je zpravidla potřeba nainstalovat jiný podpůrný software. Např. u 

produktů Symbol s integrovanou čtečkou je třeba nainstalovat software „DataWedge“, který 

zprostředkovává komunikaci mezi čtečkou a operačním systémem. U produktu Pretec 

Whanto SD Barcode reader nainstalujte a spusťte Pretec Barcode Keyboard Emulator a poté 

stačí v aplikaci Inventory zaškrtnout v Menu/Nástroje/Zařízení/Keyboard Emulator. 
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16.2. INSTALACE APLIKACE NA ZAŘÍZENÍ ANDROID 

Aplikace je dostupná na portálu Google Play pod názvem Auditpro – Asset Management 

 

 

16.3. PŘÍPRAVA MODULU SPRÁVA MAJETKU PRO INVENTURY 

■ Veškeré objekty, které budou předmětem inventury musí mít přiřazenou vlastnost typu 

Čárový kód. 
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■ U vlastnosti typu Čárový kód je řečeno ze které vlastnosti (např. Inventární číslo) se bude 

generovat. Hodnota této vlastnosti musí být vyplněna. 

 
■ Při inventuře podle kontejnerů musí mít objekty považované za kontejnery (např. Oddělení) 

také přiřazenu vlastnost typu Čárový kód včetně hodnoty vlastnosti, ze které se generuje. 

Pozn.: AuditPro umožňuje automatické číslování hodnot vlastností (tzv. sekvence) 

nastavitelné pro jednotlivé typy objektů. 
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16.4. PROVEDENÍ INVENTURY S  POCKET PC 

■ V AuditPro vyexportujte inventurní seznam (postup viz Asistent) 

■ Inventurní seznam Inventory.CSV zkopírujte do Pocket PC např. do složky Mobile 

Device\My Documents 

■ Spusťte aplikaci Inventory.exe v Pocket PC, bude načten obsah souboru Inventory.csv a 

objeví se seznam inventarizovaného majetku. 

 
■ V případě inventur podle oddělení v Menu/Nástroje/Kontejnery zvolte typ objektu, který 

představuje kontejner (např. Oddělení) a aktuální oddělení, ve kterém se nacházíte a 

stiskněte OK. 

■ Pokud má oddělení také přiřazený čárový kód a během inventury se načte jeho hodnota, 

pak toto aplikace pozná a automaticky se přepne do tohoto oddělení. 

 
■ Poté začněte s inventurou, postupně snímejte objekty přiložením laseru k čárovému kódu 

objektu a stisknutím tlačítka „SCAN“. Pokud je čárový kód nečitelný či pokud jej chcete 

vložit ručně, použijte funkci Menu/Nástroje/Ruční vložení dat a do pole „Čárový kód“ 

zadejte jeho hodnotu. 
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■ Při úspěšném nalezení objektu na správném místě se zobrazí karta vybraných vlastností 

objektu s volbou potvrzení úspěšného nalezení (tlačítko OK), případně s možností doplnit 

např. poznámku či uživatele objektu. 

 
■ U nově nalezených objektů se objeví varování a poté karta s možností vyplnit vlastnosti. 

■ Pokud je objekt nalezen v seznamu, avšak v jiném oddělení než je aktuálně zvolené, pak 

dojde k varování s dotazem, zda objekt ponechat na původním nebo přesunout na nové 

umístění. 

■ Pole Proces zároveň umožní zaznamenat, aby se při importu inventurního seznamu zpět do 

AuditPro přidal do historie zvolený typ procesu (např. Zařazení do používání, Změna 

umístění, Uskladnění atd.) 

16.5. IMPORT A REPORTOVÁNÍ INVENTURY V AUDITPRO 

■ Po naimportování inventurního seznamu se veškeré změny promítnou v reportu inventury 

v AuditPro. Sloupec „Status“ vypovídá o aktuálním stavu objektu po provedení inventury: 

■ OK - objekt nalezen beze změn 

■ N/A - objekt nenalezen 

■ Nový - během inventury byl nalezen nový objekt a přidán do evidence AuditPro 

■ Přemístěno - objekt byl nalezen na jiném místě. 

■ Protokol o inventuře je možné sestavit uložením okna „Inventura“ např. do Excelu pomocí 

funkce Menu/Soubor/Uložit jako. 
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17. MODUL SCCM CONNECTOR  
 

Microsoft SMS 2000/2003, SCCM 2007/2012 standardně sbírá data o počítačích, která lze převzít 

(importovat) do databáze AuditPro a použít pro vyhodnocení a následné získání výsledků pro 

softwarový audit. Oproti MS SCCM/SMS (určen především pro správu systémů) nabízí AuditPro 

mnohem propracovanější způsoby vyhodnocování souborů, komplexní pravidelně aktualizovanou 

knihovnu softwarových vzorů a možnosti další optimalizace rychlosti a správy systému včetně 

navazujících automatických operací, využívajících více typů technologií (IP discovery, AD import 

atd.). Takto získané výsledky SW auditu lze dále používat např. parametrizované vytváření tzv. 

specifikačních listů počítačů či hierarchické reportování, porovnávání s údaji získanými při 

permanentním monitorování počítačů, napojení SW auditu na modul Správa majetku atd. 

Tento modul poskytuje import informací o počítačích z externího zdroje, tedy možnost využití 

existujících informací a nahrazení sběru dat klientem AuditPro. Pro auditování tedy není třeba 

instalovat klienta AuditPro. Navíc data jsou k dispozici téměř okamžitě.  

Pozn.: Pro úplnou detekci softwaru doporučujeme v MS SCCM/SMS nastavit sbírání také informací 

o DLL souborech. 

Podporované systémy: 

 

■ Microsoft SMS 2000/2003, Microsoft SCCM 2007/2012 

■ Importovat lze vybrané počítače včetně možnosti automatické aktualizace nových dat a 

zahrnutí nových počítačů. 

■ Zároveň lze kombinovat v jedné databázi možnost scanování pomocí SMS a pomocí 

AuditPro klienta. 

17.1. ROZDÍLY MEZI AUDITPRO A SCCM/SMS VE SBĚRU DAT 

Microsoft SMS 2000/2003 SCCM 2007/2012 oproti AuditPro klientu neposkytuje: 

 

■ některé detailní informace o souborech (např. datum posledního přístupu souboru, vlastník 

souboru, CRC souboru, digitální podpisy souborů) 

■ nescanuje datové soubory (např. AVI, MP3)  

■ při sběru dat není možnost nezobrazit uživ. formuláře, atd. 

■ nemožnost detekce S/N monitorů, harddisků 

■ nemožnost zjišťovat CDKEY produktů (OS, Office atd.) 

■ nemožnost scanovat síťové disky 

17.2. KONFIGURACE V AUDITPRO 

■ Stiskněte tlačítko „Connector“ na panelu nástrojů 

■ Zadejte název počítače s SCCM/SMS databází (položka „Umístění“) 

■ Zadejte název SCCM/SMS databáze 

■ Dojde k nabídnutí všech počítačů obsažených v databázi MS SCCM/SMS a možnost 

zvolit, které se mají importovat do databáze AuditPro.  

■ Po stisknutí tlačítka „Importovat“ dojde k importu všech souvisejících informací. 

■ Dále je možné nastavit doplňující možnosti. 
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17.3. ZPŮSOB IMPLEMENTACE 

Data jsou kopírována pomocí SQL procedury z databáze MS SMS do databáze AuditPro. 

■ Kopírování probíhá na počátku jednorázově a data jsou v pravidelných intervalech 

aktualizována 

■ Kopírovat lze buďto všechny počítače nebo jen vybranou část 

 

Zdrojové tabulky (SCCM/SMS) Cílové tabulky (AuditPro) 

Informace o počítačích, uživatelích 

▪ Computer_System_DATA 

▪ Add_Remove_Programs_DATA 

▪ INSTALLED_SOFTWARE_DATA 

▪ Hotfixes_DATA 

▪ System_DATA 

▪ SoftwareInventoryStatus 

▪ System_Enclosure_DATA 

▪ Operating_System_DATA 

▪ TComputer 

▪ TDomain 

▪ TGroup 

▪ TUser 

▪ TScan 

▪ TRegSWFile 

▪ TMsi 

▪ TSystemInfo 

▪ THotfix 

■ Informace o souborech na harddiscích 

▪ SoftwareInventory 

▪ SoftwareProduct 

▪ SoftwareFile 

▪ SoftwareFilePath 

▪ TFileInst 

▪ TFileInstHistory 

▪ TFileHeader 

▪ TFilePath 

■ Informace o hardwaru 

▪ Disk_DATA 

▪ Processor_DATA 

▪ PC_Memory_DATA 

▪ Video_Controller_DATA 

▪ Sound_Devices_DATA 

▪ Modem_DATA 

▪ Netcard_DATA 

▪ Keyboard_DATA 

▪ Mouse_DATA 

▪ Desktop_Monitor_DATA 

▪ CD_ROM_DATA 

▪ System_Enclosure_DATA 

▪ Parallel_Port_DATA 

▪ USB_Controller_DATA 

▪ SCSI_Controller_DATA 

▪ Tape_Drive_DATA 

▪ TDevice 

▪ TDeviceHistory 
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18. MODUL SERVICEDESK 
 

Modul ServiceDesk představuje systematický nástroj pro evidenci požadavků/problémů/dotazů 

uživatelů. Uživatel (dotazovatel) tak získává přístup k strukturalizované informační základně týkající 

se určité oblasti. Správce (řešitel) prostřednictvím funkcí ServiceDesku poskytuje odbornou pomoc 

a navíc získává přehled o dynamice systému. 

 

18.1. ARCHITEKTURA 

Modul ServiceDesk je koncipován obdobně jako základní modul AuditPro na principu třívrstvé 

komponentní architektury 

 

■ DATOVOU vrstvu tvoří databáze Microsoft SQL Server 2000-2016, případně Express 

(Microsoft SQL Server Express 2005-2016). Databáze se zpravidla sdílena se základním 

modulem AuditPro, ale není to podmínkou. Oracle databáze není podporována. 

■ APLIKAČNÍ (business) vrstva je představována komponentou AuditPro Server 

(AUDITSRV.EXE). Tato komponenta zajištuje exekuci pravidel (workflow na pozadí) a 

schvalovacích procesů ServiceDesku. 

■ GUI (prezentační) vrstvu zastupuje webová aplikace běžící na IIS (Internet 

Information Services) nabízející prostředí pro správu systému a uživatelské prostředí. 

 

 

 
 

18.2. INSTALACE A ÚVODNÍ KONFIGURACE 

Instalace ServiceDesku se provádí po základní instalaci AuditPro, neboť využívá stejnou 

(společnou) databázi. Na stanici, kde se nachází IIS (Internet Information Server) postupně 

nainstalujte: 
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Předpoklady (prerequisites): 

■ .NET Framework 4.0 (dostupný z http://www.microsoft.com) 

▪ Windows Server 2008 R2 Standard a vyšší: 

 Server Manager/Roles/Add Roles/Web Server (IIS) 

 Role Services: Windows Authentication, IIS6 Management Compatibility 

 Start/Control Panel/Programs/Windows Features/Add Feature/.NET 

Framework 4.0 

 Pokud byl IIS instalován před .NET Frameworkem spusťte jeho dodatečnou 

registraci pro IIS: 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis –i 

 

▪ Windows Vista/Windows 7: doinstalujte potřebné komponenty 

 Start/Control Panel/Programs/Windows Features/Internet Information 

Services/Web Management Tools/IIS6 Management Compatibility/IIS 

Metabase and IIS6 configuration compatibility 

 Control Panel/Programs/Windows Features/Internet information 

services/World Wide Web Services/Application Development 

Features/ASP.NET 

 Control Panel/Programs/Windows Features/Internet information 

services/World Wide Web Services/Security/Windows Authentication 

▪ 64-bitové Windows: Otevřete IIS manager, najděte složku Application pools, 

vytvořte nový (např. ServiceDeskAppPool) a změňte v Advanced settings/Enable 

32-bit applications – true 

 

Instalace ServiceDesku 

■ Spusťte instalaci ServiceDesku (menu Nastavení (F10)/ServiceDesk) případně stáhněte 

instalační balíček ručně (http://www.auditpro.cz/download/AuditPro85ServiceDesk.msi, 

v případě WWW portál je to  Auditpro7WebPortal.msi) a v příkazovém řádku: Windows 

Vista/Server 2008/Windows 7: spusťte cmd.exe jako administrátor a zadejte msiexec /I 

Auditpro85ServiceDesk.msi. 

 

■ 64-bitové Windows: v úvodním okně v položce Application pool změňte výchozí 

DefaultAppPool na nově vytvořený application pool (např. ServiceDeskAppPool). 

 

  

http://www.microsoft.com/
http://www.auditpro.cz/download/AuditPro85ServiceDesk.msi
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■ Počáteční konfigurace po instalaci: 

■ Upravte hodnotu connectionString v souboru 

C:\Inetpub\wwwroot\ServiceDesk\web.config pro aktuální připojení do databáze: 

■ MS SQL 2000 (Integrovaný login): Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=(local);Initial Catalog=AuditPro;Persist Security 

Info=false;Integrated Security=SSPI; 

■ MS SQL 2005 Express (Integrovaný login): Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AuditPro;Persist Security 

Info=false;Integrated Security=SSPI; 

■ MS SQL (SQL login): Provider=SQLOLEDB;Data Source=(local);Initial 

Catalog=AuditPro;Persist Security Info=True;User 

ID=myuser;Password=mypassword; 

■ Oracle: Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=XE;User ID=auditpro; 

Password=auditpro;Persist Security Info=True; 

■ Pro Oracle je třeba změnit hodnotu IsOracle value="1" 

■ V případě integrovaného loginu donastavte toto také na IIS viz kapitola Způsoby 

přihlašování 

■ Spusťte AuditPro a v okně Uživatelé přidejte uživatele ServiceDesku (ve vlastnostech 

zadejte uživatelské jméno, zaškrtněte „ServiceDesk“ a zadejte přístupové heslo) 

■ V Nastavení/Přístup přidejte lokální účet ASPNET 

■ Přihlašte se do ServiceDesku (výchozí stránka je dostupná z adresy 

http://localhost/ServiceDesk) 

■ Přejděte do Nastavení/Obecná a zadejte emailovou adresu ServiceDesku a SMTP server 

pro odesílání pošty 

■ V sekci Organizační jednotky můžete přidávat organizační jednotky 

  

http://localhost/helpdesk
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18.3. ODINSTALACE SERVICEDESKU 

a) příkazovým řádkem: 

Ve Windows Start/Run/cmd 

msiexec /x {88002236-9782-4916-ACD3-B7AAA405654F} 

 

b) uživatelským rozhraním: 

Ve Windows Start/Settings/Control panel/Add or remove Programs/AuditPro ServiceDesk -> 

Uninstall 

18.4. REINSTALACE SERVICEDESKU 

1. Proveďte zálohu souboru web.config (C:\inetpub\wwwroot\ServiceDesk\web.config) 

2. Proveďte odinstalaci ServiceDesku dle postupu v kapitole „Odinstalace ServiceDesku“. 

3. Proveďte instalaci souboru AuditPro85ServiceDesk.msi (setup.exe) dle pokynů v podkapitole 

„Instalace ServiceDesku“ včetně podmínek pro jednotlivé platformy (x64 apppool atd). 

4. Zkopírujte zazálohovaný soubor web.config do složky ServiceDesku 

(C:\inetpub\wwwroot\ServiceDesk\) 
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18.5. UŽIVATELSKÉ ROZHRANÍ 

ServiceDesk je implementován pomocí webového rozhraní za použití technologií Microsoft 

ASP.NET, AJAX. Vlevo se nachází navigační strom s kompletní nabídkou sekcí. Vpravo je vždy 

zobrazen seznam položek nebo detail položky. Seznam položek je obohacen o filtr dle sloupců či 

třídění sloupců dle hodnot. V seznamu položek je možno provádět operace  Přidat  Upravit a 

 Smazat, případně další operace. 
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18.6. ZPŮSOBY PŘIHLAŠOVÁNÍ (AUTENTIZACE) 

 

Formulář s uživatelem a heslem 

Přihlášení uživatele je možné pouze na základě vložení uživatelského jména a hesla přiděleného 

uživateli v rámci uživatelů AuditPro. Při nalistování stránky ServiceDesku je zobrazeno přihlašovací 

okno. Uložení této identity je možné do Cookies (zaškrtávací tlačítko „Uložit“). V případě neznalosti 

hesla je možné vložit emailovou adresu a na tuto dorazí email s heslem. Tento způsob přihlašování 

je vhodný pro uživatele přistupující z internetu či intranetu. 

 

 
Nastavení Web.config: 
<authentication mode="Forms"> 

<forms loginUrl="/LoginPage.aspx" timeout="10080"/> 

</authentication> 
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Integrovaný login 

Integrované přihlašování je takové, kdy přístup do ServiceDesku je možný na základě aktuálně 

přihlášeného uživatele ve Windows (pod kterým je spuštěn Internet Explorer). Nemusí se zadávat 

heslo a úvodní formulář není zobrazen. Tato identita je automaticky ověřena v rámci ServiceDesku 

a uživatelské jméno aktuálně přihlášeného uživatele je vyhledáno v seznamu uživatelů 

ServiceDesku. Pokud je nalezeno, je uživatel automaticky přihlášen. Tento způsob přihlašování je 

vhodný pro uživatele na intranetu. 

 

Nastavení Web.config: 

 
    <authentication mode="Windows"/> 

    <identity impersonate="true"/>  

Nastavení IIS 

Vypnout anonymous access, ponechat 

Integrated Windows Authentication 

 

Windows XP/2003: 

  
 

Windows Vista+/2008+: 

 

Doporučené nastavení Internet exploreru: 

 

Tools/Internet Options/Security/Custom Level/User authentication/Automatic logon with current 

user name and password 
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LDAP ověřování 

LDAP ověřování je vhodné pro případy, kdy přistupujeme z více míst (internet, intranet), ale také 

z více počítačů, které nemusejí být zařazeny do domény, avšak existuje Active Directory databáze 

s uživatelskými jmény, jmény, emaily atd., kterou chceme pro přihlašování použít. Stejně jako u 

integrovaných loginů se použije identita uživatele z domény, avšak je třeba zadat název domény, 

název uživatele a heslo do domény. 

 

 

Nastavení Web.config: 

<add key="adPath" value="LDAP://domainname"/> 

 
    <authentication mode="Forms"> 

      <forms loginUrl="LoginPage.aspx" name="adAuthCookie" timeout="10" 

path="/" > 

      </forms> 

    </authentication> 

    <authorization> 

      <deny users="?" /> 

      <allow users="*" /> 

    </authorization> 

    <identity impersonate="true" /> 

 

Anonymní přístup 

Anonymní vložení požadavku (zadáním emailu) - možnost vložit požadavek anonymně a na 

základě přístupového hesla sledovat jeho historii. 

Anonymní přístup na ServiceDesk pro prohlížení nejčastějších dotazů. 
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18.7. FRONTA 

Složka Fronta obsahuje seznam všech položek ke zpracování (Požadavky, Emaily, Úlohy, 

Objednávky). 

 

Požadavky 

Požadavek je základní entitou ServiceDesku a je mu věnována největší pozornost. Zpravidla se 

požadavek vytváří pomocí webového rozhraní.  

 

Položky: 

▪ Číslo - pořadové číslo požadavku; hodnota je automaticky generována pro každou 

organizační jednotku samostatně 

▪ Služba – definuje pod jakou službu daný požadavek spadá, kdo ho má a může řešit 

▪ Datum - datum založení požadavku 

▪ Vyřešit do - datum, dokdy se má požadavek vyřešit; pokud je po tomto datu stále 

nevyřešen, zobrazí se v seznamu tento sloupec červenou barvou 

 

Pro lepší přehlednost lze ke každému záznamu přiřazovat hodnoty položek z číselníků. 

▪ Typ - typové rozdělení požadavků 

▪ Kategorie - kategorie požadavku 

▪ Priorita - priorita z hlediska důležitosti či naléhavosti řešení (nízká, normální, vysoká atd.) 

▪ Kanál - způsob vložení požadavku (telefonický, webový, vytvořen z emailu atd.) 

▪ Stav - aktuální stav řešení požadavku (nový, otevřen, uzavřen atd.) 

Přidání nové položky je možné v sekci Definice/Položky. 

 

Subjekty požadavku: 

▪ Uživatel - osoba, která zadala požadavek; výběr ze seznamu uživatelů; při vytvoření 

automaticky aktuální uživatel; 

▪ Přiděleno - osoba, která bude řešit požadavek; výběr ze seznamu uživatelů 

▪ Tým - tým, který bude řešit požadavek; výběr ze seznamu týmů 

▪ Zákazník - subjekt, ve kterém požadavek vznikl; výběr ze seznamu zákazníků 

 

Položky: 

▪ Předmět - zkrácený popis problému viditelný v seznamu požadavků 

▪ Problém - úplný popis problému v HTML formátu 

▪ Řešení - úplný popis řešení problému v HTML formátu 

▪ Úlohy - seznam úloh vytvořených (přidělených) z tohoto požadavku. V seznamu 

požadavků je zobrazován počet těchto vztahujících se úloh 

▪ Komentáře - seznam komentářů k tomuto požadavku včetně data a uživatele 

▪ Přílohy - seznam souborů přiložených k požadavku 

▪ Emaily - seznam emailů vztahujících se k požadavku 

▪ Sledování změn – výpis změn týkajících se požadavku (datum změny, uživatel, popis 

změny) 

▪ Schvalování - seznam schvalovacích procesů včetně data, uživatele a výsledku 

▪ Hodnocení - uživatel, který vložil požadavek, může na závěr zhodnotit kvalitu odpovědi či 

celého průběhu řešení (škála 1-5) 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit tento nový či existující požadavek 

▪ Vytvořit úlohu - vytvořit novou úlohu přiřazenou tomuto požadavku 

▪ Převést na úlohu - převést aktuální požadavek na novou úlohu 
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Emaily 

ServiceDesk podporuje automatické stahování emailů ze schránek přes POP3 nebo IMAP protokol 

a rovněž odesílání emailů prostřednictvím SMTP protokolu. Pro každou organizační jednotku je 

umožněno samostatné nastavení přijímání a odesílání pošty a tato je pak k jednotce automaticky 

zařazována.  

Fronta emailů se zobrazuje ve stromové struktuře. Pod každý první příchozí email se zařazují 

následné odpovědi. Při smazání kořenového emailu se smaže celá větev. 

 

Pomocí pravidel lze následně nastavit automatické vytvoření požadavku z přijatého emailu. Kromě 

textového obsahu se do databáze ukládají přílohy emailů.  

 

Položky: 

▪ Datum - datum odeslání emailu 

▪ Od - jméno a emailová adresa odesílatele 

▪ Komu - emailová adresa příjemce 

▪ Kopie - emailová adresa příjemce (CC) 

▪ Věc - věc emailu 

▪ Text - text emailu v HTML formátu 

▪ Přílohy - seznam k emailu přiložených souborů 

 

Operace 

▪ Odpovědět - připravit emailovou zprávu pro odpověď a odeslání; změní se z režimu čtení 

na režim psaní odpovědi 

▪ Předat - předat email jinému adresátovi 

▪ Odeslat - uložit a odeslat tento email 

▪ Uložit - uložit tento email pro pozdější odeslání 

▪ Smazat - smazat tento email 

 

Úlohy 

Úlohy slouží jako strukturovaná fronta pracovních úkolů pro uživatele či týmy. 

 

Položky: 

▪ Název - název úlohy 

▪ Předmět - stručný popis úlohy 

▪ Číslo - pořadové číslo úlohy; hodnota je automaticky generována pro každou organizační 

jednotku samostatně 

▪ Datum - datum založení úlohyd 

▪ Termín začátku - předpokládaný termín začátku realizace úlohy 

▪ Termín ukončení - předpokládaný termín konce realizace úlohy 

▪ Vyřešit do - datum, dokdy se má úloha vyřešit; pokud je po tomto datu stále nevyřešena, 

zobrazí se v seznamu tento sloupec červenou barvou 

▪ Dokončeno - datum, kdy byla úloha dokončena 

 

Pro lepší přehlednost lze ke každému záznamu přiřazovat hodnoty položek z číselníků. 

▪ Typ - typové rozdělení úloh 

▪ Kategorie - kategorie úloh 

▪ Priorita - priorita z hlediska důležitosti či naléhavosti řešení (nízká, normální, vysoká atd.) 

▪ Stav - aktuální stav řešení úlohy (nová, v procesu, dokončena atd.) 

 

Subjekty úlohy: 

▪ Uživatel - osoba, která zadala úlohu; výběr ze seznamu uživatelů; při vytvoření automaticky 

aktuální uživatel; 

▪ Přiděleno - osoba, která bude řešit úlohu; výběr ze seznamu uživatelů 

▪ Tým - tým, který bude řešit úlohu; výběr ze seznamu týmů 

▪ Zákazník - subjekt, kterého se úloha týká; výběr ze seznamu zákazníků 

 

Položky: 
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▪ Text - úplný popis úlohy v HTML formátu 

▪ Komentáře - seznam komentářů k této úloze včetně data a uživatele 

▪ Přílohy - seznam souborů přiložených k úloze 

▪ Sledování změn - výpis změn v databázi týkajících se této úlohy 

 

Objednávky 

Evidence objednávek, možnost propojení s modulem správa majetku. 

 

Položky: 

▪ Číslo - pořadové číslo objednávky; hodnota je automaticky generována pro každou 

organizační jednotku samostatně 

▪ Majetek - typ objektu z modulu Majetek 

▪ Model - vlastnost „Model“ z modulu Majetek patřící objektu zvoleného typu; seznam se 

generuje ze všech jedinečných výskytů 

▪ Množství - objednávané množství 

▪ Cena - předpokládaná či skutečná cena objednávaného zboží 

▪ Dodavatel - dodavatel zboží 

▪ Předmět - zkrácený popis obsahu objednávky viditelný v seznamu objednávek 

▪ Uživatel - uživatel, který vložil objednávku 

▪ Datum - datum založení objednávky 

▪ Datum dodání - datum dodání zboží  

 

Pro lepší přehlednost lze ke každému záznamu přiřazovat hodnoty položek z číselníků. 

▪ Typ - typové rozdělení objednávek 

▪ Kategorie - kategorie objednávek 

▪ Stav - aktuální stav objednávky (nová, uzavřena atd.) 

Přidání nové položky je možné v sekci Definice/Položky. 

 

Položky: 

▪ Text - úplný popis obsahu objednávky v HTML formátu 

▪ Komentáře - seznam komentářů k této objednávce včetně data a uživatele 

▪ Přílohy - seznam souborů přiložených k objednávce 

▪ Sledování změn - výpis změn v databázi týkajících se této objednávky 

▪ Schvalování - seznam schvalovacích procesů včetně data, uživatele a výsledku 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit tuto novou či existující objednávku 
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18.8. ZNALOSTNÍ BÁZE, OZNÁMENÍ, SOUBORY KE STAŽENÍ 

Znalostní báze obsahuje 3 okruhy informací pro uživatele.  

Nejčastější dotazy (FAQ) 

Nejčastější dotazy se vytvářejí často z existujících, opakujících se požadavků a jsou nabízeny ve 

veřejné části ServiceDesku širokému okruhu uživatelů. 

 

Položky: 

▪ Číslo - pořadové číslo; hodnota je automaticky generována pro každou organizační 

jednotku samostatně 

▪ Symptomy - popis vnějších projevů problému 

▪ Klíčová slova - seznam klíčových slov vztahujících se k problému 

▪ Více informací - vztahující se doplňující informace k problému (např. odkaz) 

 

Pro lepší přehlednost lze ke každému záznamu přiřazovat hodnoty položek z číselníků. 

▪ Typ - typové rozdělení 

▪ Kategorie - kategorie nejčastějších dotazů 

 

Položky: 

▪ Problém - úplný popis problému v HTML formátu 

▪ Řešení - úplný popis řešení problému v HTML formátu 

▪ Hodnocení - uživatelé, kteří čtou nejčastější dotazy, mohou hodnotit jejich kvalitu (škála 1-

5) 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit tento nový či existující nejčastější dotaz 

 

Oznámení 

Oznámení slouží především jako vývěska zpráv uživatelům s určitým termínem zahájení/ukončení. 

 

Položky: 

▪ Název - název oznámení 

▪ Datum - datum založení oznámení 

▪ Služba – služba, kte které se oznámení vztahuje 

▪ Termín začátku - termín začátku viditelnosti oznámení 

▪ Termín ukončení - termín konce viditelnosti oznámení 

▪ Text - úplný popis úlohy v HTML formátu 

▪ Administrátor - uživatel, který vytvořil oznámení; výběr ze seznamu uživatelů; při vytvoření 

automaticky aktuální uživatel; 

 

Soubory ke stažení 

Soubory ke stažení nabízí možnost uchovávat v databázi ServiceDesku datové či jiné soubory ze 

souborového systému a tyto nabízet uživatelům ke stažení. 

 

Položky: 

▪ Datum - datum založení souboru ke stažení 

▪ Název - název souboru ke stažení 

▪ Předmět - zkrácený popis problému viditelný v seznamu požadavků 

▪ Odkaz - pokud je zaškrtnuto, nedojde k uložení do databáze obsahu souboru, ale jeho 

odkazu 

▪ Soubor - cesta na disku k souboru, který má být uložen 

▪ Popis - stručný popis obsahu souboru 

▪ Hodnocení - uživatelé, kteří stahují soubory, mohou hodnotit jejich kvalitu (škála 1-5) 

 

Pro lepší přehlednost lze ke každému záznamu přiřazovat hodnoty položek z číselníků. 
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▪ Typ - typové rozdělení souborů ke stažení (např. obrázek, dokument atd.) 

▪ Kategorie - kategorie souboru ke stažení 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit tento nový či existující soubor ke stažení 

18.9. ORGANIZACE 

Organizační jednotky 

Organizační jednotky nabízí možnost oddělit obsah a práva uživatelů dle hierarchických celků. 

Organizační jednotky mají stromovou strukturu. Pro každou úroveň nižších větví platí, že jej ich 

obsah je navzájem neviditelný. Kořenová větev má úplný přístup do všech jednotek, respektive 

uživatelé s přiřazenou vyšší organizační jednotkou mají přístup do všech nižších. 

 

Položky: 

▪ Název - název organizační jednotky 

▪ Popis - popis organizační jednotky 

▪ UID - unikátní identifikátor organizační jednotky; použit např. pro anonymní přístup k této 

organizační jednotce 

▪ Nadřazená org. jednotka - jednotka, do které má být aktuální jednotka zařazena 

 

Operace 

▪ Přidat - přidat novou organizační jednotku 

▪ Upravit - uložit změny v aktuálně otevřené organizační jednotce 

▪ Smazat - smazat aktuální organizační jednotku 

 

Týmy 

Tým slouží pro sdružení uživatelů do celků pro určitý účel (např. řešící stejnou úlohu či distribuční 

seznam pro zasílání emailů) 

 

Položky: 

▪ Název - název týmu 

▪ Popis - popis týmu 

▪ Email - emailový kontakt společný celému týmu; vhodné pro zasílání emailů v rámci 

pravidel 

▪ Org. jednotka - organizační jednotka, do které tým patří 

▪ Členové - seznam uživatelů, kteří jsou členy týmu a seznam ostatních uživatelů; možnost 

přidat/odebrat uživatele včetně označení vedoucího 

▪ Komentáře - seznam komentářů k tomuto týmu včetně data a uživatele 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit tento nový či existující tým 

 

Uživatelé 

Do sekce Uživatelé se přidávají veškeré nové přístupy uživatelů (loginy) do ServiceDesku. Tento 

seznam je společný s uživateli v AuditPro tzn. lze do něj importovat uživatele z Active Directory či 

jiným způsobem. 

 

Položky: 

▪ Fotografie - soubor fotografie uživatele 

▪ Aktivní - stav uživatele; pokud je neaktivní, nemá přístup do ServiceDesku 

▪ Uživatelské jméno - identifikace uživatele (username); pro integrované přihlašování se 

shoduje s uživatelským jménem ve Windows či Active Directory 

▪ Křestní jméno - křestní jméno uživatele 

▪ Příjmení - příjmení uživatele 

▪ Email - emailová adresa uživatele 
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▪ Heslo - heslo pro přístup do ServiceDesku přes formulář 

▪ Potvrdit heslo - ověření správnosti vložení hesla 

▪ Zákazník - subjekt, ke kterému uživatel patří; výběr ze seznamu zákazníků 

▪ Nedostupný do - datum, dokdy je uživatel nedostupný pro práci v ServiceDesku 

▪ Role - role uživatele v rámci ServiceDesku 

▪ Typ - typové rozdělení 

▪ Org. jednotka - organizační jednotka, do které uživatel patří 

▪ Jazyk - výchozí jazykové nastavení uživatele po přihlášení na ServiceDesk 

▪ Oddělení - oddělení uživatele (textové pole) 

▪ Telefon - telefonní číslo uživatele 

▪ Číslo - osobní či identifikační číslo uživatele 

▪ Pole 1 - dodatečně definovaná položka 

▪ Pole 2 - dodatečně definovaná položka 

▪ Poznámka - poznámka k uživateli 

 

Pro lepší přehlednost lze ke každému záznamu přiřazovat hodnoty položek z číselníků. 

▪ Typ - typové rozdělení uživatelů 

 

Položky: 

▪ Oddělení - seznam oddělení; možnost zařadit uživatele do oddělení 

▪ Týmy - seznam týmů; možnost zařadit uživatele do týmu 

▪ Komentáře - seznam komentářů k tomuto uživateli včetně data a uživatele 

▪ Přílohy - seznam k uživateli přiložených souborů 

▪ Sledování změn - výpis změn v databázi týkajících se tohoto uživatele 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit tohoto nového či existujícího uživatele 

 

Role 

V sekci Role je umožněno nastavení přístupových práv.  

 

Předdefinované role: 

▪ Administrator - neomezený přístup do všech oblastí s neomezenou možností měnit práva 

▪ Customer - zákazník; vkládání požadavků; přístup do znalostní báze 

▪ Dispatcher - prvotní předávání a rozdělování emailů, požadavků a úloh 

▪ EndUser - konečný uživatel; vkládání požadavků; přístup do znalostní báze 

▪ Manager - reportování; statistiky 

▪ Operator - vytváření požadavků z příchozích telefonátů 

▪ Partner - předávání problémů od zákazníků; prostředník 

▪ Supporter - odpovídání emailů; řešení požadavků 

 

Položky: 

▪ Název - název role 

▪ Popis - stručný popis role 

▪ Přístupová práva - seznam všech částí navigačního stromu; položky navigačního stromu lze 

omezit na úrovni operací: 

o Prohlížet - uživateli s touto rolí nebudou zobrazovány položky (v jeho navigačním 

stromě nebude příslušná položka) 

o Přidávat - uživateli s touto rolí nebude umožněno přidávat nové položky 

o Upravovat - uživateli s touto rolí nebude umožněno měnit obsah položek 

o Mazat - uživateli s touto rolí nebude umožněno mazat položky 

o Pouze svoje - uživateli s touto rolí budou zobrazeny v příslušné sekci vždy pouze jeho 

záznamy (požadavky; úlohy atd.) 

o Tým – obdobné jako pouze svoje – umožňuje prohlížet jen záznamy řešené týmem 

či týmy, kterých je daná uživatel členem 

o Oddělení – umožňuje prohlížet záznamy zadané členy oddělení, kterého či kterých 

je daný uživatel členem 

Operace 

▪ Uložit - uložit tuto novou či existující roli 
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Zákazníci 

Sekce Zákazníci nabízí evidenci zákazníků, které lze přiřazovat emailům, požadavkům, úlohám,  

objednávkám či uživatelům. 

 

Položky: 

▪ Aktivní - stav zákazníka; 

▪ Název - název zákazníka 

▪ Popis - stručný popis zákazníka 

▪ Email - 2 položky pro emailovou adresu. Příchozí emaily se automaticky vyhodnocují na 

s emaily zákazníků a v případě shody se k emailu automaticky přiřadí zákazník. 

 

 

 

Pro lepší přehlednost lze ke každému záznamu přiřazovat hodnoty položek z číselníků. 

▪ Typ - typové rozdělení zákazníků 

▪ Kategorie - kategorie zákazníků (např. průmysl, doprava atd.) 

▪ Priorita - důležitost zákazníka při řešení problémů 

 

Položky: 

▪ SLA - výchozí SLA zákazníka; výběr ze seznamu SLA 

▪ Hodnocení - hodnocení zákazníka dle vlastního kritéria 

▪ Komentáře - seznam komentářů k tomuto uživateli včetně data a uživatele 

▪ Sledování změn - výpis změn v databázi týkajících se tohoto uživatele 

 

Oddělení 

Oddělení slouží pro rozdělení uživatelů do skupin. 

 

Položky: 

▪ Název - název oddělení 

▪ Popis - stručný popis oddělení 

▪ Email - emailový kontakt společný celému oddělení; vhodné pro zasílání emailů v rámci 

pravidel 

▪ Číslo - číslo oddělení 

▪ Org. jednotka - organizační jednotka, do které oddělení patří 

▪ Členové - seznam uživatelů, kteří patří do oddělení a seznam ostatních uživatelů; možnost 

přidat/odebrat uživatele včetně označení vedoucího 

▪ Komentáře - seznam komentářů k tomuto oddělení včetně data a uživatele 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit toto nové či existující oddělení 
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18.10. DEFINICE 

Položky 

Pomocí sekce Položky se definují nová pole pro položky jako Kategorie, Priorita, Typ atd. Položka 

číselníku je v případě potřeby přiřaditelná (společná) více entitám (např. Požadavky, Úlohy, 

Zákazníci atd.). 

 

Šablony 

Šablony definují vzhled vybraných textových částí ServiceDesku. Základní číselníky obsahují např. 

šablonu podpisu ServiceDesku pro nové emaily či automatickou odpověď na každý nový email. 

 

Položky: 

▪ Název - název šablony; zobrazuje se ve výběru šablony u pravidel 

▪ Popis - stručný popis šablony 

▪ Předmět - pole zobrazující se v emailu vytvořeném ze šablony 

▪ Text - úplný text šablony v HTML formátu 

Pro položky Předmět a Text lze definovat také proměnné, do kterých se doplní hodnota z příslušné 

související tabulky v souladu s příslušným pravidlem např. %TICKET_DATE%, %TICKET_NUMBER%. 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit tuto novou či existující šablonu 

 

Dodatečná pole 

Zde může správce systému vydefinovat dodatečná pole pro požadavky, které následně může 

volně vybírat pro použití u jednotlivých služeb. 

 

Položky: 

▪ Název – název pole 

▪ Typ – určuje typ pole: 

o Textové pole 

o Seznam - obsahuje seznam položek definovatelný v sekci Definice  Položky 

o Seznam uživatelů - automaticky poskytuje výčet všech aktuálních aktivních 

uživatelů ServiceDesku 

o SQL seznam - pole zobrazí seznam dat vrácených po exekuci SQL příkazu nad 

databází 

o Vázaný SQL seznam - pole zobrazí seznam dat vrácených po exekuci SQL příkazu 

nad databází dále podmíněných volbou v jiném poli typu SQL seznam 

o LDAP seznam - zobrazí seznam dat z Active Directory dle definovaného LDAP 

příkazu 

o Vázaný LDAP seznam - zobrazí seznam dat z Active Directory dle definovaného 

LDAP příkazu dále podmíněného volbou v jiném poli typu LDAP seznam 

o výběrové, zaškrtávací pole 

▪ Povinné – označí pole jako povinné k vyplnění 

▪ Popisek – tooltip popisek. Zobrazí se při přejetí pole kurzorem myši 

▪ Poznámka – poznámka k dodatečnému poli 

▪ Výchozí hodnota – Výchozí hodnota textového či zaškrtávacího pole. 1 znamenená 

zaškrtnuto u zaškrtávacího pole 

▪ RegExp – regulární výraz, kterým se kontroluje obsah textového pole 

▪ Položky – seznam položek výběrového pole 

▪ Aktivní – checkbox pro zaktivnění dodatečného pole 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit nové či existující dodatečné pole 

▪ Smazat – smazat existující dodatečné pole 
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Webové služby 

Dodatelčné pole volající webovou službu. 

 

Položky: 

▪ Název – název webové služby 

▪ Popis – popis webové služby 

▪ Metoda – metoda webové služby 

▪ Tělo požadavku – pole pro vložení SOAP requestu webové služby 

 

 

Mapa stavů 

Pomocí mapy stávů lze definovat do kterých stavů lze požadavek z aktuálního stavu přepnout. 

Umožňuje tak přesněji definovat životní cyklus požadavku.  

 

Omezení týmu 

Pro jednotlivé řešitelské týmy lze touto funkcionalitou omezit přístup pouze do omezené množinu 

služeb. 

 

 

 

18.11. NASTAVENÍ 

Obecná 

Nastavení pošty 

▪ Od (Název) - název odesílatele (např. Jméno Příjmení) 

▪ Od (E-mail) - Emailová adresa odesílatele 

▪ Odchozí SMTP server, Port - adresa a port serveru sloužícího pro odesílání pošty. V případě 

neznalosti této položky kontaktujte svého ISP (provozovatele internetu) nebo LAN (síťového) 

administrátora.  

 

▪ Stahovat emaily - zapnout stahování emailů 

▪ Typ - protokol, kterým bude pošta stahována (POP3/IMAP/MAPI) 

▪ Server - adresa POP3/IMAP serveru Emailového účtu. V případě neznalosti této položky 

kontaktujte svého ISP (provozovatele internetu) nebo LAN (síťového) administrátora. 

▪ Uživatelské jméno - uživatelské jméno pro vstup na účet 

▪ Heslo - heslo uživatele 

▪ SSL - použít zabezpečenou komunikaci (SSL) 

 

Nastavení vzhledu 

▪ Počet řádků na stránce - počet řádků na stránce v jednotlivých seznamech (požadavky, 

úlohy atd.) 

▪ Nedefinované seznamy – chování (vzhled) nedefinovaných seznamů 

 

Položky: 

▪ Registrace - název organizace k registraci AuditPro 

▪ Build - datum sestavení ServiceDesku 

▪ Adresa ServiceDesku - URL adresa ServiceDesku; možnost použít tuto adresu např. 

v šablonách pomocí proměnné %SERVICEDESKADDRESS% 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit nastavení 

▪ Vytvořit index pro hledání - vytvoření (znovuvytvoření) indexových souborů pro fulltextové 

hledání 
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Pravidla 

Pravidla slouží k vytvoření mechanismů, kdy na základě zdrojových akcí provádíme cílové akce. 

Např. notifikace všech nových oznámení emailem určitému uživateli či uživatelům. 

 

Položky: 

▪ Aktivní - stav pravidla 

▪ Název - název pravidla 

▪ Popis - popis pravidla 

▪ Datum - datum vložení (vytvoření) pravidla 

▪ Termín začátku - platnost pravidla (počáteční datum) 

▪ Termín ukončení - platnost pravidla (koncové datum) 

▪ Zdrojová tabulka - tabulka, která nese zdrojovou informaci pro pravidlo. Ve většině případů 

je nutné zároveň u této tabulky zapnout sledování změn 

(LoggingTable.LOGGINGTABLE_ACTIVE = 1) 

▪ Zdrojové sloupce - hodnota COLUMNS_UPDATED(), které se pravidlo týká. Platí pouze pro 

změny ve zdrojové tabulce (operace UPDATE ) 

▪ Zdrojový SQL příkaz - dodatečná podmínka, při jejíž platnosti se pravidlo uskuteční 

▪ Zdrojová akce - typ akce, který vyvolá zpracování pravidla (INSERT, UPDATE, DELETE). 

Vztahuje se k informacím zaznamenávaným do tabulky TLoggingData (Sledování změn) 

▪ Cílová akce: 

o Insert - provede se vložení nového záznamu do tabulky (viz Cílová tabulka) 

o Update - provede se změna záznamu v tabulce 

o Delete - provede se vymazání záznamu z tabulky 

o Novinky - promítnout do Novinek na titulní stránku 

o Poslat email - Zadavatel - poslat email zadavateli, který vložil entitu 

(…_SUBMITTER_ID) 

o Poslat email - Uživatel - poslat email uživateli, který vlastní entitu (..._USER_ID) 

o Poslat email - Přiděleno - poslat email uživateli, kterému je přiřazen entita 

(..._ADMIN_ID) 

o Poslat email - Vedoucí týmu uživatele - poslat email uživateli, který je vedoucím 

uživatelova týmu 

o Poslat email - Vedoucí oddělení uživatele - poslat email uživateli, který je vedoucím 

uživatelova oddělení 

o Parent tabulka - akce se týká nadřazené tabulky (např. pro přílohy či komentáře 

přiřazené jednotlivým entitám) 

o Webservice - volá webovou službu 

o LDAP vložení - akce pro vložení nového záznamu do Active Directory 

o LDAP úprava - úprava existujícího záznamu do Active Directory 

o LDAP smazání - smazání existujícího záznamu z Active Directory 

o Rozklad požadavku - vyvolá rozklad požadavku na podúlohy 

 

▪ Šablona - šablona pro odesílací email tohoto pravidla 

▪ Cílová tabulka - další tabulka, ve které se provede vložení nebo změna dat (např. 

automatické vytvoření požadavku z emailu) 

▪ Cílový SQL příkaz - SQL script, který se aplikuje v rámci pravidla  

▪ Adresa webservice - adresa dané webové služby 

▪ Webservice - výběr ze seznamu definovaných webových služeb 

▪ LDAP cesta - definice LDAP cesty do konkrétní organizační jednotky v Active Directory 

▪ LDAP název objektu - definice objektu v Active Directory 

▪ LDAP Schéma objektu - definice schématu objetku v Active Directory 

▪ LDAP vlastnosti objektu - definice konkrétní vlastnosti objektu v Active Directory 

▪ Org. jednotka - cílová organizační jednotka (zatím nepoužito) 

▪ Uživatel - cílový uživatel 

▪ Tým - cílový tým 
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SLA 

SLA (Service Level Agreement) - evidence a možnost přidělení SLA dle typu zákazníka, což má za 

důsledek různě definované doby odezvy na nové požadavky. 

 

Položky: 

▪ Aktivní - stav SLA 

▪ Název - název SLA 

▪ Termín začátku - termín začátku platnosti SLA 

▪ Termín ukončení - termín konce platnosti SLA 

▪ Popis - popis SLA 

▪ SLA pro reakci – požadovaná maximální doba pro reakci na nový požadavek 

▪ SLA pro řešení – požadovaná maximání doba pro řešení požadavku 

 

Schvalování 

Cílem schvalování je rozdělit zpracovávání požadavků/objednávek na proces, ve kterém jedna 

skupina uživatelů vkládá požadavky a jiná skupina je schvaluje. Tento proces může mít více úrovní. 

 

Položky: 

▪ Aktivní - stav schvalovacího pravidla 

▪ Název - název schvalovacího pravidla 

▪ Popis - popis schvalovacího pravidla 

▪ Datum - datum vložení (vytvoření) schvalovacího pravidla 

▪ Typ schvalování - typ schvalovacího pravidla (podporováno sériové schvalování; nejprve 

musí být schválena nižší úroveň, poté je nabídnuta ke schválení vyšší úroveň) 

▪ Úroveň - aktuální úroveň schvalovacího pravidla 

o 1 - nejnižší úroveň, vztažená přímo k nové entitě (požadavku/objednávce); musí 

vždy existovat 

o 2 - další úroveň 

o Atd. 

▪ Schvalující uživatel - nastavení uživatelů, kteří schvalují objednávku, např. vedoucí oddělení 

uživatele, který objednávku vyplnil, či specifický uživatel nebo tým. 

▪ Oznamování - oznamovat vznik potřeby schválit. 

o Oznamovat emailem žádost schvalujícímu - oznamovat emailem (nahoru o úroveň 

výše) schvalujícímu uživateli skutečnost, že je třeba schválit určitý 

požadavek/objednávku 

o Oznamovat emailem vyřízení žadateli - oznamovat emailem (dolu o úroveň níže) 

uživatelům výsledek příslušné úrovně schvalovacího procesu 

 

Proces schvalování objednávek: 

V okamžiku, kdy uživatel přidal požadavek/objednávku se v detailu v záložce Schvalování objeví 

seznam schvalovacích procesů (úrovní) a jejich výsledek. Tedy např. celkem 2 úrovně. Uživateli, 

který schvaluje objednávku, bude tato skutečnost zobrazena ve sloupci Schvalování v seznamu 

požadavků/objednávek (ANO [1] = nutno schválit první úroveň). Proces schválení se nachází v 

detailu požadavku/objednávky a je možné zadat komentář a stisknout tlačítko “Schválit”, 

případně “Odmítnout”. Po schválení úrovně 1 následuje další úroveň. Po schválení všech levelů je 

o výsledku informován uživatel, který objednávku vytvořil. 

 

Schvalování řešení požadavků 

Schvalování řešení požadavku slouží pro vyjádření spokojenosti zadavatele požadavku s dodaným 

řešením. Pokud je požadavek ve stavu určeném jako stav pro schvalování řešení, pak jsou 

zadavateli požadavku zobrazena ve spodní části obrazovky detailu požadavku tlačítko pro 

schválení či odmínutí řešení. 

 

Položky: 

▪ Stav pro schvalování – stav, ve kterém budou zobrazena tlačítka pro schvalování 
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▪ Stav po schválení – stav, do něhož bude požadavek nastaven, pokud uživatel dodané 

řešení schválí 

▪ Stav po odmítnutí – stav, do něhož bude požadavek nastaven, pokud uživatel dodané 

řešení odmítne. 

 

Operace 

▪ Uložit – uložit nastavení schvalování řešení požadavků 

 

Rozklad požadavků 

Rozklad požadavků slouží pro definici pravidel, podle kterých je následně prováděn rozpat 

konkrétních typů a kategorií pravidel na úlohy. 

 

Pro každý rozpad je nutno definovat jeho název a typ a kategorii požadavku. Volitelně je pak 

možno dodat i popisný text. 

 

Následně je možno ke každému rozpadu dodat definici libovolného množství úloh, na které se má 

požadavek rozpadnout. Každé úloze můžeme předdefinovat následující: 

▪ Název 

▪ Předmět 

▪ Typ 

▪ Kategorie 

▪ Priorita 

▪ Řešitel úlohy 

▪ Řešitelský tým úlohy 

▪ Dobu pro řešení úlohy v pracovních hodinách 

 

Dále je do každé takto rozpadlé úlohy kopírován zadavatel a popis problému ze zdrojového 

požadavku. 

 

Katalog služeb 

Katalog služeb slouží pro zadávání definic služeb, které chceme ServiceDeskem podporovat. 

Každá služba může mít neomezené množství podslužeb. Množství úrovní podslužeb taktéž není 

nijak omezeno. 

 

Služby celkově tvoří stromovou strukturu, ze které uživatel vybírá po jednotlivých úrovních 

nejvhodnější službu pro jeho požadavek. 

 

Položky: 

▪ Název - název služby 

▪ Popis – popis služby 

▪ Nadřazená služba – služba, která je přímo nadřazené aktuální službě. Nelze vybrat službu, 

která je aktuální službě podřízená 

▪ Email – email služby, na základě kterého budou do této služby zařazovány požadavky 

z došlých emailů 

▪ Barva – určuje barvu (ve formátu RGBA) textu pro element výběru služby 

▪ Barva pozadí - určuje barvu pozadí (ve formátu RGBA) elementu výběru služby 

▪ Obrázek – určuje obrázek, která je zobrazen v elementu výběru služby (doporučený rozměr 

do 80x80px) 

▪ Aktivní – služba je aktivní (vybratelná) 

▪ Uživatelem vybratelná – běžný uživatel může tuto službu vybrat 

▪ Zobrazovat na úvodní stránce – výběrový element této služby bude zobrazen na úvodní 

stránce ServiceDesku 

▪ Vybratelná i pokud má potomky – službu je možno vybrat jako službu požadavku i pokud 

má potomky 

▪ Používat majetek - aktivace/deaktivace pole „Majetek“ na formuláři požadavku 

▪ Před vyřešením musí být přiřazena položka z majetku - volba vynutí přiřazení majetku před 

vyřešením požadavku 
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▪ Typ požadavku - definuje výchozí typ požadavku pro danou službu 

▪ Dopad - dodatečná kategorizace požadavků (např. dle divize, výrobního závodu,…) 

▪ Kategorie – seznam kategorii, které se mají pro tuto službu zobrazit při zadávání požadavku 

▪ Dodatečná pole - seznam dodatečných polí, která se mají pro tuto službu zobrazit při 

zadávání požadavku. Pořadí zobrazených dodatečných polí se určuje číselnou řadou 

1,2,3,… 

▪ Povinně vybrat kategorii – při zadávání požadavku je nutné vybrat kategorii 

▪ Standardní řešitelé – tým, který běžně řeší tuto kategorii 

▪ Záložní řešitelé – tým, který může variantně řešit tuto kategorii 

▪ Primární SLA – SLA, která má tato služba jako výchozí 

▪ Volitelné SLA – další možné SLA, které sle této službě přiřadit 

▪ Uživatel může vybírat SLA – uživatelé s rolí „Uživatel“ mohou nastavovat SLA 

▪ Schvalovací proces – seznam schvalovacích akcí, pokud jsou pro tuto službu definovány 

▪ Dodatečná pole – seznam dodatečných polí, které se mají zobrazit v zadávacím formuláři 

dané služby  

 

 

Operace 

▪ Uložit - uložit novou či existující službu 

 

 

 

18.12. REPORTY 

Modul ServiceDesk disponuje širokou škálou vestavěných reportů k přesnějšímu vyhodnocení 

práce servisních operátorů a spokojenosti uživatelů. Kategorie reportů jsou následující: 

 

 

Odpovědi dle uživatele 

▪ Časy řešení požadavků dle zadavatelů (v hodinách)  

▪ Časy řešení požadavků dle řešitelů (v hodinách) 

▪ Časy řešení požadavků dle teamů (v hodinách)  

 

Vyřizování požadavků 

▪ Nové požadavky - tabulkový přehled nových požadavků  

▪ Otevřené požadavky - tabulkový přehled otevřených požadavků 

▪ Služby - tabulkové i grafické zobrazení zastoupení jednotlivých služeb v rámci všech 

požadavků v systému 

▪ Kategorie - tabulkové i grafické zobrazení zastoupení jednotlivých kategorií v rámci všech 

požadavků v systému 

▪ Stav - tabulkové i grafické zobrazení zastoupení jednotlivých stavů v rámci všech 

požadavků v systému 

▪ Typ - tabulkové i grafické zobrazení zastoupení jednotlivých typů požadavku v rámci všech 

požadavků v systému 

 

Spokojenost uživatelů 

Reporty reflektující reakci uživatelů na poskytnutá řešení. 

 

▪ Celkový stav - souhrnný počet/procentní zastoupení uživateli schválených a odmítnutých 

řešení 

▪ Aktuální požadavky s odmítnutým řešením - souhrn všech požadavků s aktuálně 

odmítnutým řešením 
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Řešení 

Tabulkový přehled všech poskytnutých řešení. 

 

SLA 

▪ Stav - souhrnný počet/procentní zastoupení splněných a překročených SLA 

▪ Požadavky překračující SLA pro reakci - souhrn všech požadavků s aktuálně překročeným 

SLA pro reakci na požadavek 

▪ Požadavky překračující SLA pro vyřešení - souhrn všech požadavků s aktuálně překročeným 

SLA pro vyřešení požadavku 

 

Emaily 

Reporty pro souhrnný přehled počtu/procentního zastoupení e-mailů dle řešitele 

 

 

Každý report v systému disponuje tlačítkem EXPORT, jehož pomocí lez exportovat data do 

excelovského souboru .xls.  

 

Veškeré reporty, kromě reportu ŘEŠENÍ, lze filtrovat časově (po měsíci) a dle jednotlivých řešitelů. 

VYŘIZOVÁNÍ POŽADAVKŮ lze navíc filtrovat dle jednotlivých řešitelských týmů. 
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DALŠÍ FUNKCE 

Vícejazyčnost - podpora jazyků pro uživatelské rozhraní: CZ, EN, PL, RU. 

Novinky - na titulní straně se zobrazují co je nového (např. nový nejčastější dotaz, nové oznámení 

atd.). Oblasti, které se započítávají do novinek se definují v pravidlech. 

Na obecné úrovni lze k většině entit přidávat záznamy typu: 

▪ Hodnocení - subjektivní vyjádření přínosu pro uživatele (např. řešení požadavku či 

kvalita nejčastějšího dotazu) 

▪ Komentáře - krátké textové poznámky, např. upřesňující informace k požadavkům 

▪ Přílohy - např. soubory přiložené k požadavkům 

Sledování operací a změn v databázi - Možnost nastavit zaznamenávání změn v databázi na 

úrovni jednotlivých tabulek a operací INSERT, UPDATE, DELETE. Detailní přehled o tom, kdo kdy 

provedl jakou změnu v databázi. 

Update concurrency - při editaci požadavků se může stát, že jeden požadavek se ve stejný 

okamžik snaží upravit dva a více uživatelů. Zamezení přepisu záznamu uživatelů je řešeno 

principem časového záznamu (timestamp) poslední modifikace položky. 

 

 

 



   

112 

19. MODUL DISTRIBUCE SOFTWARU 
AuditPro obsahuje doplňkový modul určený k distribuci (nainstalování) softwaru na vzdálené 

počítače. Modul je plně integrovaný s ostatními částmi AuditPro. Sdílí společnou datovou 

základnu, je napojen na stejné číselníky, reportování a další funkce v konzoli. 

Distribuční bod je zdroj pro instalování softwaru. Může jít o sdílenou složku nebo FTP cestu obsahující 

zdrojová data instalací (setup.exe, setup.msi atd.). Při instalaci je použit jeden centrální či více 

decentralizovaných distribučních bodů podle toho, zda se na něm data nacházejí. Pokud jde o 

sdílenou složku, měla by být nastavena oprávnění ke čtení této složky pro počítače, na kterých 

běží AuditPro klient. 

Distribuční balík je předdefinovaná šablona, soubor operací jako celek tvořící instalaci softwaru. 

Zahrnuje operace typu spuštění EXE souboru, kopírování souborů, vytvoření zástupce, zobrazení 

zprávy uživateli, restart/odhlášení či vypnutí PC. Dále je možné nastavit požadavky před spuštěním 

instalace (minimální místo na disku, přihlášení uživatele, platformy). 

Distribuční akce je soubor konkrétních distribucí softwaru prováděných nad množinou zvolených 

počítačů, v určitém čase. Akci lze naplánovat na budoucí okamžik včetně možnosti omezení 

rozsahu tzv. týdenních povolených hodin (pouze v určitou denní dobu)  a včetně možnosti 

postupného nasazení, kdy dochází k prodlevě v oslovení každého dalšího počítače z důvodu 

nezatížení sítě především kopírováním velkých objemů dat. Rovněž lze specifikovat uživatele, pod 

kterým akce poběží (buďto výchozí účet SYSTEM nebo specifický uživatelský účet). 

U každé distribuční akce je specifikován distribuční bod a distribuční balík, které se mají použít a 

cílové počítače. Distribuci softwaru naplánovanou pomocí AuditPro konzole převezme AuditPro 

server a ten vytvoří frontu operací a postupně osloví jednotlivé AuditPro klienty (pomocí TCP/IP 

protokolu) v plánovaný čas a předá jim informaci o tom co, kdy, odkud se bude instalovat. 

AuditPro klient pak provede samotné kroky distribučního balíku. Aktuální průběh akce či po 

skončení operací výsledek je zobrazen v seznamu distribučních akcí. 
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20. MODUL MOBILEDESK 
 

Modul MobileDesk louží pro správu koncových mobilních zařízení v rámci organizace a to včetně 

zařízeních vlastněných zaměstnanci (BYOD), na kterých jsou ukládána a používána citlivá firemní 

data. Dále umožňuje na zařízeních spouštět a řídit softwarovou inventuru a monitoring 

používaných aplikací. 

20.1. INSTALACE A ÚVODNÍ KONFIGURACE 

Instalace modulu MobileDesk se provádí po základní instalaci AuditPro, neboť využívá stejnou 

(společnou) databázi. Na stanici, kde se nachází IIS (Internet Information Server) postupně 

nainstalujte: 

 

Předpoklady (prerequisites): 

■ .NET Framework 4.0 (dostupný z http://www.microsoft.com) 

o Windows Server 2008 R2 Standard a vyšší: 

 Server Manager/Roles/Add Roles/Web Server (IIS) 

 Role Services: IIS6 Management Compatibility 

 Start/Control Panel/Programs/Windows Features/Add Feature/.NET 

Framework 4.0 

 Pokud byl IIS instalován před .NET Frameworkem spusťte jeho dodatečnou 

registraci pro IIS: 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -i 

 

o Windows Vista/Windows 7/8/10: doinstalujte potřebné komponenty 

 Start/Control Panel/Programs/Windows Features/Internet Information 

Services/Web Management Tools/IIS6 Management Compatibility/IIS 

Metabase and IIS6 configuration compatibility 

 Control Panel/Programs/Windows Features/Internet information 

services/World Wide Web Services/Application Development 

Features/ASP.NET 

  

o 64-bitové Windows: Otevřete IIS manager, najděte složku Application pools, 

vytvořte nový (např. MobileDeskAppPool) a změňte v Advanced settings/Enable 

32-bit applications – true 

o Vytvoření samostatného application pool pro modul MobileDesk je doporučeno i 

na 32-bitových systémech 

 

Instalace modulu MobileDesk 

■ Spusťte instalaci modulu MobileDesk (menu Nastavení (F10)/ MobileDesk) případně 

stáhněte instalační balíček ručně (http://www.auditpro.cz/download/AuditPro85 

MobileDesk.msi) a v příkazovém řádku: Windows Vista/Server 2008/Windows 7/8/10: 

spusťte cmd.exe jako administrátor a zadejte msiexec /I AuditPro85MobileDesk.msi. 

 

■ Pokud jste pro modul MobileDesk vytvořili samostaný application pool, v úvodním okně 

instalátoru v položce Application pool změňte výchozí DefaultAppPool na nově 

vytvořený application pool (např. MobileDeskAppPool). 

 

Počáteční konfigurace po instalaci: 

■ Upravte hodnotu connectionString v souboru C:\Inetpub\wwwroot\ 

MobileDesk\web.config pro aktuální připojení do databáze: 

 MS SQL 2000 (Integrovaný login): Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=(local);Initial Catalog=AuditPro;Persist Security 

Info=false;Integrated Security=SSPI; 

http://www.microsoft.com/
http://www.auditpro.cz/download/AuditPro85%20MobileDesk.msi
http://www.auditpro.cz/download/AuditPro85%20MobileDesk.msi
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 MS SQL 2005 Express a vyšší   (Integrovaný login): 
Provider=SQLOLEDB;Data Source=.\SQLEXPRESS;Initial 

Catalog=AuditPro;Persist Security Info=false;Integrated 

Security=SSPI; 

 MS SQL (SQL login): Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=(local);Initial Catalog=AuditPro;Persist Security 

Info=True;User ID=myuser;Password=mypassword; 

 

■ V případě integrovaného loginu donastavte toto také na IIS viz kapitola Způsoby 

přihlašování pro modul ServiceDesk. 

■ Dále v souboru web.config nastavte konfigurační položku LogPath tak, aby ukazovala 

na adresář, kam se mají ukládat log soubory. Zároveň zajistěte přístup na úrovni 

update k souborům v tomto adresáři pro uživatele, pod kterým běží application pool 

modulu MobileDesk. Log soubory jsou ukládány pro každý den ve formátu názvu 

souboru AuditPro_ MobileDesk_RRMMDD.log. 

■ Pokud máte v souboru web.config nastavenu položku bAllowTestPage na hodnotu 1, 

můžete si nyní otevřít v prohlížeči testovací stránku testpage.aspx (např. 

https://localhost/MobileDesk/testpage.aspx), která Vám zobrazí zda-li je správně 

nastaven přístup do databáze a do adresářů pro zápis log, scn a mon souborů. 

Zobrazování této stránky můžete kdykoliv zakázat nastavením hodnoty výše uvedené 

položky na 0. 

■ Pokud testovací stránka neukáže žádnou chybu, můžete nyní nastavit na zařízeních se 

systémem Android v aplikaci AuditPro mobile client jako server pro správu zařízení 

veřejnou adresu Vašeho serveru, kde máte instalovánu webovou službu modulu 

MobileDesk. Adresa musí ukazovat na soubor MDMService.svc. Celá adresa pak bude 

například https://firma.cz/MobileDesk/MDMService.svc. 

■ Pokud chcete využívat službu MobileDesk i pro zálohování dat ze zařízení, je třeba 

nastavit cestu, kam mají být soubory zálohovány. K tomu slouží konfigurační položka 

BackupPath. 

20.2. ODINSTALACE MOBILEDESK 

a) příkazovým řádkem: 

Ve Windows Start/Run/cmd 

msiexec /x {C6C03159-CEA4-494A-919B-7B797F16ED53} 

 

b) uživatelským rozhraním: 

Ve Windows Start/Settings/Control panel/Programs/AuditPro MobileDesk -> Uninstall 

20.3. REINSTALACE MOBILEDESK 

1. Proveďte zálohu souboru web.config a certifikátů 

(C:\inetpub\wwwroot\MobileDesk\web.config a obsah C:\inetpub\wwwroot\ 

MobileDesk \cert\) 

2. Proveďte odinstalaci služby MobileDesk dle postupu v kapitole „Odinstalace MobileDesk“. 

3. Proveďte instalaci souboru AuditPro85MobileDesk.msi (setup.exe) dle pokynů v podkapitole 

„Instalace a úvodní konfigurace“ včetně podmínek pro jednotlivé platformy (x64 apppool 

atd). 

4. Zkopírujte zazálohovaný soubor web.config do složky služby MobileDesk a vraťte certifikáty 

(C:\inetpub\wwwroot\MobileDesk\web.config a certfikáty 

C:\inetpub\wwwroot\MobileDesk\cert\) 

20.4. NASTAVENÍ KLIENTŮ ANDROID 

Správa zařízení se systémem Android je realizována pomocí samostatné aplikace AuditPro mobile 

client, která se instaluje z obchodu Google Play 

(https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.txn.auditpro.client). 

 

https://localhost/MobileDesk/testpage.aspx
https://firma.cz/MobileDesk/MDMService.svc
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.txn.auditpro.client
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■ V aplikaci otevřete nastavení -> Správa zařízení a nastavte Server pro správu na adresu, 

kde máte instalovánu službu MobileDesk/MDMService.svc. 

■ Tedy například: https://firma.cz/MobileDesk/MDMService.svc  

■ Pokud není, zaškrtněte Povolit správu zařízení. 

■ Pokud nemá aplikace práva pro správu zařízení, bude vždy při otevření záložky Správa 

zařízení otevřen dialog pro jejich nastavení. Bez tohoto oprávnění není možno 

plnohodnotně ovládat zařízení. 

■ Pokud máte v souboru web.config služby MobileDesk nastavenu položku iAuthType na 

hodnotu 1,  je nutné, abyste před stiskem tlačítka Enroll zadali di pole „Heslo“ koretkní 

heslo. 

■ Stiskněte tlačítko Enroll. Zařízení se pokusí přihlásit k řízení pomocí služby MobileDesk. 

20.5. NASTAVENÍ KLIENTŮ IOS 

Vytvoření certifikátu 

 

Pro zařízení se systémy iOS je třeba nejprve vytvořit a podepsat certifikát, kterým budou 

podepisovány žádosti o zaslání push notifikací přes servery společnosti Apple. 

 

■ V IIS -> Certifikáty serveru klikněte na Vytvořit žádost o certifikát. 

■ Vyplňte požadované informace. Jako běžný název doporučujeme použít veřejný DNS 

název serveru, na kterém Vám poběží MobileDesk služba. 

■ Jako zprostředkovatele kryptografických služeb vybrete Microsoft RSA SChannel 

Cryptographic provider a bitovou délku 2048. 

 

 
 

■ Zadejte umístění, kam chcete uložit žádost o certifikát. Soubor pojmenujte názvem Vaší 

společnosti s přípomou .csr a klikněte na tlačítko Dokončit. 

■ Emailem s předmětem „APN certifikát“ na adresu podpora@auditpro.cz nám zašlete 

soubor s vytvořenou žádostí. Tu Vám podepíšeme naším certifikátem, připravíme pro 

podpis společností Apple a zašleme Vám výsledný .plist soubor jako odpověď. 

■ Na stránce https://identity.apple.com/pushcert/ se přihlašte Vaším Apple ID a pokračujte 

postupem pro podpis žádosti o certifikát, který je na těchto stránkách popsán. Výslednou 

podepsanou odpověď certifikační autpority si uložte na server, kde jste zadávali žádost o 

certifikát. 

■ V IIS -> Certifikáty serveru klikněte na Dokončit žádost o certifikát a pokračujte dle pokynů 

na obrazovce. Jako popisný název certifikátu opět doporučujeme použít doménové 

jméno Vašeho MobileDesk serveru. 

https://firma.cz/MobileDesk/MDMService.svc
mailto:podpora@auditpro.cz
https://identity.apple.com/pushcert/
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■ Po dokončení certifikátu nezavírejte okno pro správu certifikátů v rámci IIS. Exportujte nově 

vytvořený certifikát do souboru s příponou .pfx a povinně mu zadajte heslo. 

 

■ Nastavení služby MobileDesk 

■ V konzoli AuditPro -> menu Nastavení (F10) -> Mobilní management zadejte heslo 

k certifikátu a tlačítkem Nalistovat certifikát nahrajte do systému informace o datu 

expirace certifikátu a jednoznačný identifikátor, kterým je tento certifikát identifikován 

(Topic). 

■ Soubor certifikátu nahrajte do složky, kde je instalována služba MobileDesk, do podsložky 

cert (C:\inetpub\wwwroot\MobileDesk\cert). 

■ Upravte soubor web.config služby MobileDesk. Nastavte hodnotu položky iOSPushCert tak, 

aby ukazovala na soubor certifikátu a do hodnoty položky iOsPushCertPass zadejte heslo 

k tomuto certifikátu. 

 

Nastavení zařízení 

 

Pro nastavení a správu zařízení systémem iOS se používají tzv. konfigurační profily. Profily je možno 

vytvářet v programu iPhone Configuration Utility (iPCU), který je volně ke stažení od společnosti 

Apple (http://support.apple.com/kb/DL1466) pro platformy Windows a MacOS. 

 

Tyto profily je následně možno exportovat a nahrát do Firemního prostoru v AuditPro konzoli a 

odesílat je pomocí MobileDesk na zařízení. 

 

Pro konfiguraci zařízení k používání AuditPro MobileDesk vyberte v iPCU Configuration Profiles -> 

Mobile Device Management. 

■ Server URL zadejte adresu, kde máte instalováno MobileDesk 

/IOSService.svc/rest/Server. Tedy například:  

https://firma.cz/MobileDesk/IOSService.svc/rest/Server 

■ Check In URL zadejte adresu, kde máte instalováno MobileDesk 

/IOSService.svc/rest/Checkin. Tedy například: 

https://firma.cz/MobileDesk/IOSService.svc/rest/Checkin 

■ Topic zadejte z konzole AuditPro Nastavení -> MobileDesk (je nutno mít v konzoli 

nalistovaný certifikát). 

■ Proveďte další nastavení oprávnění a exportujte certifikát. Při exportu nastavte security 

na None. 

 

 
 

http://support.apple.com/kb/DL1466
https://firma.cz/MobileDesk/IOSService.svc/rest/Server
https://firma.cz/MobileDesk/IOSService.svc/rest/Checkin
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Exportovaný certifikát je možno odeslat na zařízení emailem či umístit na HTTP server a na 

zařízeních stáhnout. Jakmile uživatel na zařízení profil přijme, dojde k zápisu zařízení na MobileDesk 

službě a dále je ho možno spravovat přes konzoli AuditPro. 

 

Pro zařízení se systémem iOS je nutné, aby komunikace probíhala protokolem HTTPS a server se 

identifikoval důvěryhodným certifikátem. To především vylučuje použití tzv. self-signed certifikátů. 

V opačném případě (nedůvěryhodný/self-signed certifikát) je nutno na zařízení, která chceme 

spravovat, nejprve dodat kořenový certifikát, který je použit k podpisu certifikátu použitého HTTPS 

serverem. 

 

20.6. NASTAVENÍ KLIENTŮ WINDOWS PHONE 

Vytvoření certifikátu 

 

Certifikát je použit k zabezpečení šifrované komunikace mezi zařízením Windows Phone a serverem 

MDM a pro vytváření klientských certifikátů. Certifikát musí obsahovat následující atributy: 

 

■ Použití klíče - Digitální podpis, Šifrování klíče, Zašifrování dat (b0 00 00 00) 

■ Použití rozšířeného klíče - Ověření serveru (1.3.6.1.5.5.7.3.1) 

 

Název nebo alternaritní název certifikátu musí být shodný s názvem MobileDesk serveru. 

 

Je možné použití již existujícího certifikátu nebo vytvoření zvláštního certifikátu pouze pro potřeby 

MDM. V případě, že vytvořený certifikát nebude pro klientská zařízení důvěryhodný, před 

personalizací bude uživatel dotázán na akceptování nedůvěryhodného serverového certifikátu. 

Doporučujeme tedy použití důvěryhodného serverového certifikátu. 

 

Postup vytvoření certifikátu jde nad rámec této dokumentace. 

 

Certifikát musí být uložen ve formátu PFX a to včetně privátního klíče, v podsložce Cert 

aplikačního serveru MDM. Název PFX souboru a heslo musí být specifikován v souboru web.config. 

 

Nastavení web.config 

 

Níže je uveden seznam nastavení v souboru web.config, které je nutné nastavit pro korektní běh 

MDM serveru. V závorce za popisem nastavení je uvedena hodnota nastavení, která je použita 

v případě, že nastavení není uvedeno. 

 

■ MDMServer – název MobileDesk serveru (auditpro) 

■ MDMServerVD – IIS virtuální adresář, ve kterém je instalován MobileDesk server 

(/EnrollmentServer) 

■ Company – název společnosti, je zobrazen na straně klientského zařízení (AuditPro) 

■ W8CAPFX – název PFX souboru obsahujícího certifikát serveru (auditpro.pfx) 

■ W8CAPFXPassword – heslo pro otevření PFX souboru (auditpro) 

 

Nastavení zařízení 

 

Pro nastavení a správu zařízení se systémem Windows Phone je nutné na straně klientského zařízení 

přihlásit se do firemního prostoru. Během přihlášení je uživatel vyzván k zadání emailu a hesla: 
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Na základě emailu ve formě uživatel@název.domény je kontaktován server 

EnterpriseEnrollment.název.domény. Pokud takový server neexistuje, je zobrazen požadavek na 

zadání upřesňujících informací: 

 

 
 

 

Konkrétně se jedná o uživatelské jméno, heslo a přesný název serveru. MobileDesk server je 

následně očekáván na adrese http://server/EnrollmentServer/. Uživatelské jméno a heslo je 

použito k ověření identity uživatele. 

 

V případě, že serverový certifikát není z pohledu klientského zařízení důvěryhodný, během první 

komunikace s MobileDesk serverem je zobrazen dotaz na akceptaci serverového certifikátu. 

 

 

http://server/EnrollmentServer/
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21. WEBPORTAL 
 

Modul WebPortál představuje možnost zjednodušeného reportu výsledků v podobě webové 

stránky. K dané stránce se přihlašuje automaticky integrovaného loginu, kde bežní uživatelé vidí 

pouze výsledky sobě přiřazeného(ých) počítače(ů). Uživatelé v AuditPro označeni jako 

Administrátor vidí rozšířenou nabídku výsledků včetně souhrnných reportů za všechny oskenované 

PC.  

21.1. INSTALACE A ÚVODNÍ KONFIGURACE 

Instalace web portálu se provádí po základní instalaci AuditPro, neboť využívá stejnou (společnou) 

databázi. Na stanici, kde se nachází IIS (Internet Information Server) postupně nainstalujte: 

Předpoklady (prerequisites): 

■ .NET Framework 4.0 (dostupný z http://www.microsoft.com) 

o Windows Server 2008 R2 Standard: 

 Server Manager/Roles/Add Roles/Web Server (IIS) 

 Role Services: Windows Authentication, IIS6 Management Compatibility 

 Start/Control Panel/Programs/Windows Features/Add Feature/.NET 

Framework 4.0 

 Pokud byl IIS instalován před .NET Frameworkem spusťte jeho 

dodatečnou registraci pro IIS: 

C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319\aspnet_regiis -i 

o Windows Vista/Windows 7: doinstalujte potřebné komponenty 

 Start/Control Panel/Programs/Windows Features/Internet Information 

Services/Web Management Tools/IIS6 Management Compatibility/IIS 

Metabase and IIS6 configuration compatibility 

 Control Panel/Programs/Windows Features/Internet information 

services/World Wide Web Services/Application Development 

Features/ASP.NET 

o Control Panel/Programs/Windows Features/Internet information services/World 

Wide Web Services/Security/Windows Authentication 

o 64-bitové Windows: Otevřete IIS manager, najděte složku Application pools, 

vytvořte nový (např. WebPortalAppPool) a změňte v Advanced 

settings/Enable 32-bit applications – true 

 

Instalace WebPortalu 

■ Spusťte instalaci web portálu (menu Nastavení (F10)/ServiceDesk/Stáhnout WebPortal) 

případně stáhněte instalační balíček ručně 

(http://www.auditpro.cz/download/AuditPro85WebPortal.msi) a v příkazovém řádku: 

Windows Vista/Server 2008/Windows 7: spusťte cmd.exe jako administrátor a zadejte 

msiexec /I Auditpro85WebPortal.msi. 

 

■ 64-bitové Windows: v úvodním okně v položce Application pool změňte výchozí 

DefaultAppPool na nově vytvořený application pool (např. WebPortalAppPool). 

 

  

http://www.microsoft.com/
http://www.auditpro.cz/download/AuditPro85WebPortal.msi
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■ Počáteční konfigurace po instalaci: 

■ Upravte hodnotu connectionString v souboru 

C:\Inetpub\wwwroot\WebPortal\web.config pro aktuální připojení do databáze: 

■ MS SQL 2000 (Integrovaný login): Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=(local);Initial Catalog=AuditPro;Persist Security 

Info=false;Integrated Security=SSPI; 

■ MS SQL 2005 Express (Integrovaný login): Provider=SQLOLEDB;Data 

Source=.\SQLEXPRESS;Initial Catalog=AuditPro;Persist Security 

Info=false;Integrated Security=SSPI; 

■ MS SQL (SQL login): Provider=SQLOLEDB;Data Source=(local);Initial 

Catalog=AuditPro;Persist Security Info=Truea;User 

ID=myuser;Password=mypassword; 

■ Oracle: Provider=OraOLEDB.Oracle;Data Source=XE;User ID=auditpro; 

Password=auditpro;Persist Security Info=True; 

■ Pro Oracle je třeba změnit hodnotu IsOracle value="1" 

■ V případě integrovaného loginu donastavte toto také na IIS viz kapitola Způsoby 

přihlašování 

■ Spusťte AuditPro a v okně Uživatelé zaškrtněte příznak Administrator těm kteří mohou 

vidět plnou verzi modulu WebPortal. 

■ V AuditPro konzole v menu Správa/Nastavení/Přístupy a role přidejte lokální účet 

ASPNET 

■ Výchozí stránka je dostupná z adresy http://localhost/webportal a po jejím spuštění 

budete automaticky přihlášeni. 

http://localhost/webportal
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Nastavení HTTP komunikace s Auditpro klientem 

Tímto nastavením se docílí komunikace klienta se serverem prostřednictvím HTTP(S) protokolu. 

Odesílání výstupů klienta na server a automatická aktualizace konfigurace klienta ze serveru. 

Funkci standardně podporuje webový portál AuditPro, který je nutné nainstalovat a 

nakonfigurovat na IIS server. 

Nastavení AuditPro 

Menu/Správa/Nastavení/Nastavení klienta/Aktualiz. denně nastavení z HTTP, Adresa: 
http://www.server.cz/WebPortal/Scan/ 

Menu/Správa/Nastavení/Nastavení klienta/HTTP upload, Nastavení HTTP/Adresa: 
http://www.server.cz/WebPortal/ 

V případě potřeby autentizace zadejte uživatelské jméno a heslo. 

V případě potřeby HTTPS zadejte místo http:// https:// a v nastavení IIS/Default Web 

Site/Bindings/Add/HTTPS. (Volba certifikátu - vytvořit nový root/Server Certificates/Create Self-

Signed Certificate) 

Nastavení IIS 

Internet Information Services (IIS) Manager/Sites/WebPortal/Add Virtual Directory  - název: Scan, 

fyzická cesta: C:\ProgramData\AuditPro\SCN\ 

Switch to content view, nad souborem /Service.asmx a /Scan/Scan.ini práva read/Everyone a 

Authentication enable Anonymous (disable ASP.NET Impersonation, disable Windows 

Authentication) 

V souboru C:\inetpub\wwwroot\WebPortal\web.config změňte tyto hodnoty (kam bude web 

ukládat SCN/MON soubory uploadované klientem a autentizaci klienta): 

<configuration> 

  <appSettings> 

  <add key="ScnFilesFolder" value="C:\ProgramData\AuditPro\SCN\"/> 

  <add key="WebServiceUsername" value=""/> 

  <add key="WebServicePassword" value=""/> 

Test funkčnosti nastavení: 
http://www.server.cz/WebPortal/Service.asmx 
http://www.server.cz/WebPortal/Scan/Scan.ini 

 

21.2. ODINSTALACE WEBPORTALU 

a) příkazovým řádkem: 

Ve Windows Start/Run/cmd 

msiexec /x {BCBF3A34-B1E1-433A-9811-C907B04C6513} 

 

b) uživatelským rozhraním: 

Ve Windows Start/Settings/Control panel/Add or remove Programs/AuditPro WebPortal -> Uninstall 

21.3. REINSTALACE WEBPORTALU 

1. Proveďte zálohu souboru web.config (C:\inetpub\wwwroot\WebPortal\web.config) 

2. Proveďte odinstalaci web portálu dle postupu v kapitole „Odinstalace WebPortalu“. 

3. Proveďte instalaci souboru AuditPro85WebPortal.msi (setup.exe) dle pokynů v podkapitole 

„Instalace“ včetně podmínek pro jednotlivé platformy (x64 apppool atd). 

4. Zkopírujte zazálohovaný soubor web.config do složky webportálu 

(C:\inetpub\wwwroot\WebPortal\) 

 

http://www.server.cz/WebPortal/Scan/
http://www.server.cz/WebPortal/
http://www.server.cz/WebPortal/Service.asmx
http://www.server.cz/WebPortal/Scan/Scan.ini
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22. JAK NA AUDIT A SAM 

22.1. SOFTWARE ASSET MANAGEMENT VERSUS SOFTWAROVÝ AUDIT 

Softwarový audit je základním kamenem souboru činností, týkajících se nakládání se software, 

souborně nazvaných „softwarový management" nebo „software asset management“. Audit 

představuje v první řadě důkladnou inventarizaci licencí.   

22.2. PROČ SE LEGALITOU SOFTWARU ZABÝVAT 

Trestní zákon v případě porušování autorských práv (§ 152) nepostihuje firmu jako takovou, ale 

vyžaduje nalezení konkrétního viníka - osoby. Používáním nelegálního software dochází přitom 

nejen k porušování Autorského zákona, ale i daňových zákonů, Zákona o účetnictví a mnoha 

jiných.  

22.3. ČÍM DOLOŽIT LEGALITU SOFTWARU 

Za doklad o legálním nabytí softwaru může být považován dokument, splňující následující 

náležitosti: jasná identifikace dodavatele a odběratele, datum nabytí, specifikace produktu 

(název produktu, verze produktu, jazyková mutace, počet nabytých licencí). Typicky se jedná o 

fakturu, kupní, převodní nebo darovací smlouvu, prohlášení prodejce či dodací list. U OEM 

produktů rozhodně nestačí faktura s textem „Počítač ...se software“ v celkové ceně ... Vždy je 

třeba žádat na dokladech specifikaci o jaký software se jedná - viz výše.  

22.4. K ČEMU JE LICENČNÍ SMLOUVA 

Stejně jako nabývací doklad, i licenční smlouva k programu je velmi důležitým dokumentem. 

Originál licenční smlouvy může v případě potřeby sloužit i jako doklad o legálnosti nabytí software.  

Autor prostřednictvím licenční smlouvy uživateli sděluje, za jakých podmínek umožňuje program 

používat a v jakém rozsahu. Protože se smlouvy liší i u jednotlivých verzí produktů, nestačí 

archivovat jednu smlouvu k jednomu typu programu (např. Windows).  

22.5. CO A JAK DLOUHO ARCHIVOVAT 

Důležité je archivovat nabývací doklady a licenční smlouvy, a to po celou dobu užívání software  

Pozor na upgrady software - nestačí archivovat doklad o koupi poslední užívané verze! 

22.6. ISO 19770, VYTVOŘENÍ SCÉNÁŘE, ISO REPORT 

AuditPro podporuje normu ISO 19770. Je možné vytvořit scénář podle předdefinovaných typů 

procesů (Dashboard/Quick tasks/Scénář), následně sledovat úkoly v Dashboard/Calendar a 

reportovat v Reporty/Přehledy/Souhrnný ISO report. Detailní informace viz kontextový help (F1) v 

programu. 
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23. INFORMAČNÍ ZDROJE, KONTAKTY 

23.1. NEJČASTĚJŠÍ DOTAZY 

Seznam nejčastěji pokládaných dotazů lze najít na stránce www.auditpro.cz. V případě potřeby je 

možné dotaz zaslat na adresu podpora@auditpro.cz. 

23.2. ODKAZY 

■ Usnesení vlády č. 624 ze dne 20. 6. 2001 o Pravidlech, zásadách a způsobu zabezpečování 

kontroly užívání počítačových programů 

■ Technická podpora a kontakt 

■ AuditPro® je registrovanou obchodní známkou společnosti truconneXion, a.s. 

23.3. KONTAKTNÍ INFORMACE 

podpora: podpora@auditpro.cz 

prodej: obchod@auditpro.cz 

partnerský prodej:  partner@auditpro.cz 

obecný kontakt:  info@auditpro.cz 

adresa: truconneXion, a.s. 

Boleslavská 199 

293 06 Kosmonosy 

IČO: 25 13 03 31 

DIČ: 048-25 13 03 31 

zapsána: Krajský obchodní soud v Praze, 

odd. B, vložka 4732 

  

telefon: +420 326 711 711 

GSM: +420 777 746 616 

fax: +420 326 324 974 

 

http://www.auditpro.cz/
mailto:podpora@auditpro.cz
mailto:podpora@auditpro.cz
mailto:obchod@auditpro.cz
mailto:partner@auditpro.cz
mailto:info@auditpro.cz
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23.4. SLOVNÍK ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

Pojem Obecný význam Význam v AuditPro 

Softwarový audit 

 

Důkladná komplexní 

inventarizace licencí software - 

porovnání skutečného stavu se 

stavem evidenčním 

(inventarizace), včetně procesu 

tzv. narovnání licencí. 

(dokoupení licencí či 

odinstalace nepotřebného 

softwaru). 

Entita představující množinu 

auditovaných počítačů, 

reprezentovaná nasbíranými daty 

a vztahující se k určitému 

časovému okamžiku (audity lze 

opakovat - viz přidání nového 

auditu v okně 

„Menu/Evidence/Audity”) 

Specifikační list 

(jinak také passport, 

evidenční list PC) 

Záznam (doklad) každého 

jednotlivého počítače 

obsahující jednoznačnou 

identifikaci počítače, informace 

o hardwarovém a softwarovém 

vybavení. údaje o umístění 

počítače a o uživateli. Používá 

se jako součást přenosu 

odpovědnosti za instalovaný 

software na uživatele. Typicky je 

podepisován třemi subjekty 

(uživatel, administrátor, vlastník). 

Entita vztažená k počítači a 

uživateli, obsahující hardware, 

software. 

Specifikační listy lze hromadně 

přidávat/zobrazovat/podepisovat 

na intranetu či ve Wordu/ukládat 

do různých formátů.  

(viz okno „Počítače/Specifikační 

listy“) 

Instalační protokol Záznam (doklad) o provedené 

instalaci počítačového 

programu, obsahující verzi 

programu, datum instalace, 

administrátora a počítače, na 

kterých instalace proběhla. 

Entita vztažená k určitému 

produktu (softwaru), obsahující 

informace o jeho 

instalacích/odinstalacích na 

jednotlivé počítače. 

(viz okno „Software/Instalační 

protokoly“) 

Závěrečná zpráva Záznam (doklad) o provedeném 

auditu, obsahující záznamy o 

datu, způsobu jeho provedení, 

subjekty, výsledky, případná 

nápravná opatření, odpovědné 

osoby a další údaje. 

Dokument, který lze automaticky 

generovat z údajů o auditu 

(datum/osoby/výsledky/opatření). 

(viz okno 

„Menu/Evidence/Audity”) 

Licence Oprávnění k výkonu práva 

užívat počítačový program 

stanoveného licenční smlouvou. 

Evidovaná entita obsahující 

informace o licenci (datumy, 

evidenční a sériová čísla atd.) 

sloužící k automatickému 

porovnávání. 

(viz okno „Software/Licence“) 
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24. PŘÍLOHY 

24.1. PARAMETRY PŘÍKAZOVÉ ŘÁDKY PRO SCAN.EXE 

Parametr Význam 

/RL (RegServer) Proběhne pouze registrace komponent potřebných pro 

vzdálené volání 

/R (RegServer) dtto + nastaveno Identity jako Interactive user (viz 

DCOMCNFG.EXE a nápověda) 

/SERVICE 

/SERVICE:username:password 

nainstalování jako NT služba (pod účtem SYSTEM, pod 

konkrétním účtem) 

/U (Unregserver) odregistrování komponent (včetně ukončení z paměti) 

/UNINSTALL odinstalace - odregistrování komponent a odinstalace 

scan.exe, scan.ini, smazání těchto souborů (včetně 

ukončení z paměti) 

/A (Auto) zápis do složky Run v registry (pro automatický start) 

/V (Visible) Vynucení zobrazení dialogového okna 

/H (hide) Zakázání zobrazení dialogového okna 

/S (Start) Ihned se zahájí sběr dat 

/DO (Disable Overwrite) Nepřepisovat předchozí SCN soubor 

/DC (Disable Close) zakázat uživateli možnost ukončení sběru dat 

/F (Forms) Zobrazí se uživatelské formuláře 

/I (UID) Vygenerování nového unikátního identifikátoru 

/I:[hodnota] (UID Restore) Obnovení unikátního identifikátoru zadanou hodnotou 

/L (Logging) zapisovat informace o činnostech do logovacího souboru 

/B (Batch launch) Neblokovat dávku (vhodné pro spuštění z logon scriptu) 

/INI:[Cesta] Cesta k INI souborům (načítán nebude společný 

SCAN.INI, ale %NAZEVPOCITACE%.INI) 

/ICL:[Cesta] Cesta k souboru obsahující seznam názvů 

neauditovaných počítačů 

/OUT:[Cesta] Cesta pro výstupní soubory 

/FI Nemožnost scanovat bez INI souboru 

/NOVELL Sběr dat z Novell serveru (prostřednictvím zadáním 

sdílené složky) 

/TCP:[port] Zapnutí možnosti ovládání pomocí vybraného TCP/IP 

portu 

/TCP2:[port] Zapnutí možnosti ovládání pomocí vybraných 2 TCP/IP 

portů (druhý port = port + 1) 

/XP2 nastavení firewallu a DCOMu (pouze pro AuditPro Scan) 
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/XP2A nastavení firewallu a DCOMu (machine default DCOM)  

/M Povolit více spuštění 

/ININAME:[nazev] Název zdrojového ini souboru 
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24.2. SEZNAM POUŽÍVANÝCH PORTŮ 

Protokol/Technologie Port 

FTP TCP 21  

HTTP TCP 80 

HTTPS TCP 443 

DCOM/RPC TCP 135  

IMAP TCP 143  

IMAP (SSL) TCP 993  

POP3 TCP 110  

POP3 (SSL) TCP 995  

SMTP TCP 25  

SMTP (SSL) TCP 465 

TCP komunikace TCP 777/1024-4000 

TCP SMB 445 

TCP2 komunikace TCP 777/778 

TCP SMB 445 
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24.3. ZJIŠŤOVÁNÍ AKTUALIZACÍ ANTIVIROVÝCH PROGRAMŮ ČI VERZÍ 

RŮZNÝCH DRIVERŮ APOD. 

AuditPro klient přímo nepodporuje zjišťování aktualizací antivirových programů, nicméně např. 

zjištění poslední aktualizace programu AVG6/AVG7 je možné následujícím způsobem: 

 

1. Do Nastavení/Sběr dat/Soubory/Programy přidejte příponu BIN (= přípona typu 

souborů aktualizací AVG). 

2. Proveďte sběr dat s tímto nastavením. 

3. Zobrazit seznam počítačů s datumy aktualizací lze tímto SQL dotazem sestaveným 

pomocí Reporty/Průvodce dotazy 
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24.4. NASTAVENÍ DCOMU 

Výchozí nastavení DCOMu na platformách Windows NT a vyšší umožňuje dálkové ovládání (volání 

DCOM komponent) bez nutnosti konfigurace pouze s právy doménového administrátora. 

Předpokládá se členství počítačů v doméně.  

Klient může být nainstalován: 

▪ normálním způsobem (identita interaktivně/launching)  

▪ jako služba (pod účtem SYSTEM či jiným) 

Pokud chcete ovládat sběr dat z účtů k tomu určených, je nutné nastavit několik položek. 

Nastavování těchto práv je v součástí běžné administrace sítě Microsoft Windows NT a používá se 

k tomu aplikace DCOMCNFG.EXE. Nastavení lze provést buďto pro všechny DCOM aplikace 

(Default) nebo pouze pro určitou aplikaci (seznam podle názvů komponent). V tomto případě se 

doporučuje druhá možnost, tzn. změnit nastavení sběrné aplikace: 

V záložce Applications (ve Windows XP jde o složku Console Root/Component 

Services/Computers/My Computer/DCOM Config) najděte položku „AuditPro Scan“, tlačítko 

Properties. V záložce Security se nacházejí dvě části týkající se nastavování práv: 

▪ Access Permissions 

▪ Launch Permissions 

Volbou Use custom access/launch permissions změníte nastavení přístupu/spouštění sběrné 

aplikace. Tlačítky Edit/Add přidejte uživatelské účty, které mají mít přístup k sběrné aplikaci. 

Zadejte zde pouze účty, ze kterých ovládáte administrátorskou konzoli (AUDITPRO.EXE) a účty, ze 

kterých je spouštěn AuditPro server (AUDITSRV.EXE). 

V záložce Identity je možné zkontrolovat způsob volání komponenty uživatelským účtem, tak jak 

jsme jej zvolili při instalování: 

▪ Interactive user - komponentě jsou přiřazena práva lokálně přihlášeného 

uživatele (pokud je na stanici přihlášen). 

▪ Launching user - komponentě jsou přiřazena práva uživatele, který ji 

vzdáleně volá (tzn. uživateli administrátorské konzole - pokud jde o administrátora, 

komponenta má administrátorská práva). 

Pozn.: Při změnách většiny nastavení doporučujeme restartovat systém. 
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24.5. DOPORUČENÉ NASTAVENÍ DCOMU PRO WINDOWS XP A VYŠŠÍ 

Ve Windows XP SP2 je třeba nastavit Access Limits a Launch Limits a přidat několik výjimek na 

firewallu. Tato nastavení klientské stanice umožňuje automaticky provést aplikace scan.exe, 

spuštěním pod právy lokálního administrátora SCAN.EXE /R /XP2. 

Správné nastavení vypadá následovně: 

DCOMCNFG.exe 

 

 
 

Default Properties - DCOM je povolen 

 

 
 

COM Security - Konfigurace 4 položek 
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Access Permissions/Security Limits: 

+ Network (Allow Remote Access) 

+ Anonymous Logon (Allow Remote Access) 

 

 
 

Access Permissions/Default Security: 

+ Network (Allow Remote Access) 

+ System (Allow Remote Access) 

 

 

Launch Permissions/Security Limits: 

 

<default> 

 

 

 

 

Launch Permissions/Default Security: 

+ Administrators (Allow Remote Launch, Remote 

Activation) 

+ Interactive (Allow Remote Launch, Remote 

Activation) 

+ System (Allow Remote Launch, Remote 

Activation) 
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Varianta A: Vypnutí firewallu 

 

 

Varianta B: Zapnutý Firewall s vyjímkami 

 

 
 

Povolení File and Printer Sharing 

 

 
 

Přidání 2 výjimek: 

aplikace a port pro ovládání pomocí DCOM 
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Více informací viz: 

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2netwk.mspx#EIAA  

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/sp2netwk.mspx#EIAA
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24.6. HROMADNÁ DISTRIBUCE NASTAVENÍ DCOMU V DOMÉNĚ 

▪ Na počítači, kde je správně nakonfigurován DCOM vyexportujte sekci 

registry: 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole] do souboru DCOM.reg 

▪ Soubor DCOM.reg spusťte na včech počítačích např. pomocí logon scriptu 

či pomocí Domain group policy ve tvaru: regedit.exe -S \\server\share\DCOM.reg 

 

Hromadné nastavení firewallu pro Windows XP SP2 

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/mangxpsp2/mngintro.msp

x  

http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/mangxpsp2/mngintro.mspx
http://www.microsoft.com/technet/prodtechnol/winxppro/maintain/mangxpsp2/mngintro.mspx
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24.7. CHYBY PŘI OVLÁDÁNÍ POMOCÍ DCOMU 

Chyba Příčiny, vysvětlení, řešení 

0x80040154 

Class not registered 

(Třída není 

zaregistrována) 

 

0x80004002 

No such Interface 

supported 

Klient byl nesprávně nebo vůbec nainstalován. Komponenty 

nejsou zaregistrovány z důvodu nemožnosti vykonat registraci 

spuštěním SCAN.EXE /R 

Příčiny: 

Přístupová práva k počítači jsou nedostačující. 

Klient byl odinstalován uživatelem. 

Nefunkční (vypnutá) služba Scheduler (ve Windows NT4.0 při 

použití Naplánovaných úloh jako instalace) nebo odchylka v 

nastavení hodin na počítači. 

Ověřit registraci lze spuštěním DCOMCNFG.EXE na vzdáleném 

počítači a vyhledáním názvu AuditPro Scan v seznamu, 

případně zaregistrovat komponenty provedením SCAN.EXE /R  

0x800706ba 

The server is too 

busy 

(Server RPC není k 

dispozici.) 

DCOM Server (zde počítač, na kterém je volána sběrná 

aplikace) je příliš vytížen. 

Opakujte poslední akci. 

0x800706ba  

RPC server is 

unavailable 

(Server RPC není 

k dispozici) 

DCOM je na počítači zakázán. Povolit jej lze zápisem do 

registry: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Ole] 

"EnableDCOM"="Y" "EnableRemoteConnect"="Y" 

Vzdálený počítač není zapnut. 

Bylo zadáno neexistující jméno počítače 

TCP/IP není správně nainstalován (lze ověřit např. příkazem 

PING) 

0x80070005 

Access is denied 

(Přístup odepřen) 

Pokus o zavolání sběrné aplikace uživatelem 

s nedostatečnými právy. 

V případě vzdáleného volání se sběrná aplikace nenachází 

na lokálním disku (nebo na disku s jinými právy). 

V případě workgroup-sítě nesouhlasí název účtu a heslo (musí 

být na obou počítačích stejné). 

Nesprávná nastavení přístupových práv DCOMu 

0x5 

Access is denied 

(Přístup odepřen) 

Během DCOM volání došlo k záměrnému či 

nepředpokládanému ukončení programu. Opakujte operaci 

nebo proveďte znovu instalaci. 

0x8000401a 

The server process 

could not be 

started because 

the configured 

identity is incorrect.  

Check the 

username and 

password. 

Pokus o zavolání funkce klienta v případě, že na počítači není 

přihlášen žádný uživatel. 

Nainstalujte klienta s vypnutou volbou „Interactive“, pokud je 

klient nainstalován jako služba, nainstalujte jej pod účtem 

SYSTEM. 

0x80080005 Sběrná aplikace byla ukončena (např. odhlášením uživatele)  
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Server execution 

failed. 

Sběrná aplikace se nenachází na lokálním disku (nebo na 

disku s jinými právy) 

Nastavení Identity je neplatné 

Položka Location (DCOMCNFG.exe/Properties/Location) je 

nastavena na jiný počítač. 

Chyba v registry (doporučuje se znovu zaregistrovat sběrnou 

aplikaci) 

0x800706D3 

The authentication 

service is unknown. 

(Ověřovací služba 

není známá) 

 

0x800706D4 

The authentication 

level is unknown. 

Nelze autentizovat přístup do komponent (často hlásí Windows 

9x). (V DCOMCNFG.EXE nalistujte položku AuditSrv nebo 

AuditPro Scan - properties - změňte nastavení Authentication 

level na hodnotu NONE) 

Jiné problémy Ověřte: 

Přítomnost sběrné aplikace v příslušných adresářích na 

vzdálených počítačích. 

Existenci uživatelských účtů explicitně uvedených v nastavení 

(také zda např. nejsou deaktivovány) 

Správnost a kolize názvů počítačů 

Přítomnost a nastavení TCP/IP protokolu 
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24.8. DOMAIN GROUP POLICY 

Jako alternativu logon scriptu lze použít Domain group policy. Následující postup umožní pomocí 

Domain group policy zápis do sekce Run v registry (s odkazem na SCAN.EXE provádějící sběr dat ) 

na všech počítačích v doméně. Stejným postupem (modifikací ADM souboru) lze do registry 

členských počítačů zapsat libovolné další nastavení (např. nastavení DCOMu). 

1. Do složky %WINDIR%\INF\ zkopírujte soubor SCAN.ADM s následujícím obsahem: 

 

CLASS MACHINE  

CATEGORY "AuditPro Scan"  

  POLICY "AuditPro Scan"  

    KEYNAME "Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run" 

    PART "AuditPro Scan" 

      EDITTEXT 

      VALUENAME "AuditPro Scan" 

    END PART  

  END POLICY  

END CATEGORY 

 

2. spusťte Microsoft management consoli „MMC.EXE“ 

3. v Menu/File zvolte „Add/Remove Snap-in“ 

4. stiskněte tlačítko „Add“ 

5. v seznamu „Available Standalone Snap-ins“ zvolte „Group Policy Object Editor“ a stiskněte 

„Add“ 

6. v okně „Select Group Policy Object“ stiskněte tlačítko „Browse“ 

7. označte objekt, jehož se týká nastavování, např. „Default domain policy“ 

8. stiskněte OK 

9. stiskněte Finish pro dokončení akce 

10. stiskněte Close pro zavření okna „Add Standalone Snap-in“ 

11. stiskněte OK pro zavření okna Add/Remove Snap-in 

12. rozbalte větev „Default domain policy/Computer configuration/Administrative templates“ 

a označte větev „Administrative templates“ 

13. pravým tlačítkem myši z kontextového menu zvolte „Add/Remove Templates“ 

14. v okně „Add/Remove Templates“ stiskněte tlačítko „Add“ a nalistujte soubor SCAN.ADM a 

přidejte jej do seznamu a stiskněte tlačítko „Close“ 

15. pravým tlačítkem myši z kontextového menu zvolte „View/Filtering“ a vypněte položky 

„Only show....“ 

16. nyní se ve větvi „Administrative templates“ objeví položka „AuditPro Scan“, u které je 

možné v pravém podokně upravovat příkaz prováděný po spuštění všech počítačů, tedy 

vložte sem např. příkaz \\SERVER\SCN\SCAN.EXE /S /V /DO 

 

 

file://///SERVER/SCN/SCAN.EXE
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24.9. POPIS ŠABLON DOKUMENTŮ 

Šablony generovaných dokumentů jsou umístěny ve složce Program Files\AuditPro\FILES a mají 

formát RTF/XLS a lze je libovolně upravovat. 

 

Specifikační list počítače 

Soubor AuditPro\FILES_CZ\Passport.RTF 

%NUMBER% Číslo (automaticky generované) 

%COMPUTER_NAME% 

%COMPUTER_NUMBER% 

%COMPUTER_MODEL% 

%COMPUTER_PRODUCTNUMBER% 

%COMPUTER_DOMAIN% 

%COMPUTER_IP% 

%COMPUTER_NOTE% 

%COMPUTER_UID% 

%C_ITEM1% 

%C_ITEM1VALUE% 

%C_ITEM2% 

%C_ITEM2VALUE% 

%C_ITEM3% 

%C_ITEM3VALUE% 

%C_ITEM4% 

%C_ITEM4VALUE% Základní údaje o počítači (tabulka TComputer) 

%COMPUTER_ATTRIBUTES% Dodatečné vlastnosti počítače 

%COMPUTER_HISTORY% Historie počítače 

%SCAN_DATE% Datum sběru dat (v aktuálním auditu) 

%USER_FULLNAME% 

%USER_EMAIL% 

%USER_GROUP% 

%USER_PHONE% 

%USER_NUMBER% 

%USER_USERNAME% 

%USER_DEPARTMENT% 

%USER_PROFESSION% 

%U_ITEM1% 

%U_ITEM1VALUE% 

%U_ITEM2% 

%U_ITEM2VALUE% 

%U_ITEM3% 

%U_ITEM3VALUE% 

%U_ITEM4% 

%U_ITEM4VALUE% Základní údaje o uživateli (tabulka TUser) 

%USER_ATTRIBUTES% Dodatečné vlastnosti uživatele 

%USER_HISTORY% Historie uživatele 

%USERDATA01% 

%USERDATA02% 

%USERDATA03% 

... 

%USERDATA31% Položky získané z uživatelských formulářů 

%HW% Seznam hardwaru, volitelné sloupce 

%OS% Informace o operačním systému 

%SW% Seznam softwaru, volitelné sloupce 

%NOTE% Poznámka 

%DATE% 

%ADMIN% 

%OWNER% 

Datum, administrátor, vlastník, podepsán dne, vytišten 

dne 
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%USER_ACCEPTED_DATE%     

%PRINTED_DATE%  

Instalační protokol 

Soubor AuditPro\FILES_CZ\Protocol1.RTF 

%NUMBER% Číslo (automaticky generované) 

%SW% Název softwaru 

%HW% Seznam počítačů 

%NOTE% Poznámka 

%DATE% 

%ADMIN% Datum, administrátor 

%ASSETS% Majetek, který je pod počítačem v majetku 

%USERASSETS% Majetek uživatele v majetku 

Závěrečná zpráva 

Soubor AuditPro\FILES_CZ\Audit.RTF 

%COMPUTERS% Seznam auditovaných počítačů 

%PRODUCTS% 

Výsledky aktuálního auditu (Výsledky/Nálezy 

souhrnně/Produkty) 

%LICENSES% Podrobný seznam licencí 

%NOTES% Poznámky 

%DATE% 

%ADMIN% Datum, administrátor 

Report produktu 

Soubor AuditPro\FILES_CZ\Product.RTF 

%MANUFACTURER_NAME% 

%PRODUCT_NAME% 

%PRODUCT_VERSION% 

%PRODUCT_LICENSING% Informace o produktu 

%COMPUTERS% Seznam počítačů, volitelné sloupce 

Převodka 

Soubor AuditPro\FILES_CZ\Asset_Handover.RTF 

%DATE% datum 

%NUMBER% číslo 

%ASSETS% seznam přesouvaného majetku (tabulka) 

%FROM_CONTAINER% z umístění (název) 

%TO_CONTAINER% do umístění (název) 

%ASSETTYPE% typ majetku prvního objektu 

%PROCESSTYPE% 

typ procesu (přemístění, vyřazení, uskladnění atd.) dle 

TAssetProcessType.ASSETPROCESSTYPE_NAME 

%USERNAME% uživatelské jméno aktuálně přihlášeného uživatele 

%PROCESS@ 

NázevVlastnosti% 

možnost vložit vlastnosti procesu ve formátu 

%PROCESS@NázevVlastnosti% (dle 

TAttributeType.ATTRIBUTETYPE_NAME) 

%NázevVlastnosti% 

možnost vložit vlastnost prvního objektu (vhodné pro jedno-

objektovou převodku) 

%ATTRIBUTES% 

vlastnosti prvního objektu (vhodné pro jedno-objektovou 

převodku) 

%HISTORY% 

historie prvního objektu (vhodné pro jedno-objektovou 

převodku) 

Karta majetku uživatele 

Soubor AuditPro\FILES_CZ\User_Assets.RTF 

%DATE% datum 

%ASSETS% seznam majetku (tabulka) 

%NázevVlastnosti% možnost vložit vlastnost prvního objektu 
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24.10. POPIS DATOVÉ STRUKTURY 

Popis tabulek databáze AuditPro: 

Základní entity 

TComputer Auditované počítače 

COMPUTER_NAME Název 

COMPUTER_DOMAIN_ID Doména, vazba na TDomain 

COMPUTER_NUMBER Evidenční číslo 

COMPUTER_IP IP adresa 

COMPUTER_ITEM1 Pole 1 

COMPUTER_ITEM2 Pole 2 

COMPUTER_STATUS Stav. 1 = druhý počítač uživatele. 

COMPUTER_AUDITING 

Stav 2. 1 = auditován (ano/ne), 2 = stav (aktivní/neaktivní), 4 = 

nedeaktivovat, 8 = vyžádání přes TCP/IP mon, 16 = MON 

soubor dnes importován (internal status), 32 = instalován klient 

(ano/ne), 512 = Importován, 1024 = notifikovat 

COMPUTER_UID Identifikátor 

COMPUTER_UID_TYPE 

Typ identifikátoru. 0 = Název počítače, 1 = Unikátní číslo, 2 = 

MAC adresa, 3 = Sériové číslo IDE harddisku, 4 = 

Win32_BaseBoard.SerialNumber, 5 = Win32_BIOS.SerialNumber, 

6 = Win32_SystemEnclosure.SMBIOSAssetTag 

COMPUTER_DATE Datum poslední odezvy 

COMPUTER_MODEL Model 

COMPUTER_PRODUCTNUMBE

R Výrobní číslo 

COMPUTER_NOTE Poznámka 

COMPUTER_SCANNING_TYPE 

Typ sběru dat. 0 = DCOM, 1 = TCP/IP, 3 = Logon Script, 4 = 

Disketa, 5 = TCP/IP 2 

COMPUTER_IP_STATIC Statická IP adresa (1...ano, 0...ne) 

COMPUTER_DONOTMOVE Nepřesouvat (1...ano, 0...ne) 

COMPUTER_PLATFORM_GRO

UP 

Platforma (skupina). 1 = DOS/Windows 3.1, 2 = UNIX/LINUX, 3 = 

Windows 95/98/ME, 4 = Windows NT4, 5 = Windows 2000, 6 = 

Windows XP/2003, 7 = NOVELL, 8 = Windows CE, 9 = Windows 

Vista/Server 2008 

COMPUTER_PROCESSORS 

Počet procesorů (detekováno; použito pro procesorové 

licence) 

COMPUTER_TYPE Typ počítače. 0=stanice, 1=terminálový server 

COMPUTER_ITEM3 Pole 3 

COMPUTER_ITEM4 Pole 4 

COMPUTER_AD_UID Jedinečný identifikátor převzatý z Active Directory 

COMPUTER_SMS_UID Jedinečný identifikátor převzatý z MS SMS 

COMPUTER_PRICE Cena 

COMPUTER_REVISION_DATE Datum revize 

COMPUTER_REVISION_EXP_D

ATE Datum expirace revize 

COMPUTER_CORES Počet jader (detekováno) 

COMPUTER_FLAGS Interní použití 

COMPUTER_SHIP_DATE Datum dodání 

COMPUTER_WARRANTY_END

_DATE 

Datum konce záruky (pro výrobce DELL automatické 

stahování) 

COMPUTER_CUSTOMITEM_ID Pole. Dodatečný číselník, vazba na TCustomItem 

TComputerShare Přiřazení uživatelů k počítačům (many-to-many) 

COMPUTERSHARE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

COMPUTERSHARE_COMPUTE

R_ID Počítač. Vazba na TComputer 

COMPUTERSHARE_DATE Datum přiřazení 
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COMPUTERSHARE_SCN_DATE Datum posledního přiřazení z SCN souboru 

COMPUTERSHARE_MON_DAT

E Datum posledního přiřazení z MON souboru 

COMPUTERSHARE_AD_DATE Datum posledního přiřazení z Active Directory 

COMPUTERSHARE_SMS_DATE Datum posledního přiřazení z MS SMS 

COMPUTERSHARE_FLAGS Stav. 512 = importován 

TComputerShareHistory Historie přiřazení uživatelů k počítačům 

CSHISTORY_ID ID. Primární klíč. 

CSHISTORY_DATE Datum 

CSHISTORY_TYPE Typ vazby (1= přírůstek, 2 = úbytek) 

CSHISTORY_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer. 

CSHISTORY_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser. 

CSHISTORY_NOTE Poznámka 

CSHISTORY_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser. 

CSHISTORY_FLAGS Interní nastavení. 

TComputerStatus Dodatečné informace o počítači 

COMPUTERSTATUS_COMPUTE

R_ID Počítač. Vazba na TComputer 

COMPUTERSTATUS_PING_DAT

E Datum posledního PINGu 

COMPUTERSTATUS_AD_DATE Datum posledního načtení z Active Directory 

COMPUTERSTATUS_MS_DATE Datum posledního načtení z MS sítě 

COMPUTERSTATUS_IP_DATE Datum posledního načtení dle IP Discovery 

COMPUTERSTATUS_SMS_DATE Datum posledního načtení z SMS 

COMPUTERSTATUS_SMS_HW_

DATE Datum sběru HW v SMS 

TDomain Domény v síti 

DOMAIN_NAME Název 

DOMAIN_DESCRIPTION Popis 

DOMAIN_IDENTIFIER Identifkátor 

DOMAIN_PARENT_ID Nadřazená doména. Vazba na TDomain 

DOMAIN_ADSPATH Plná cesta k objektu v AD 

DOMAIN_FLAGS Interní nastavení 

DOMAIN_LIKE_COMPUTER Like syntaxe pro zařazování názvů PC do této domény. 

TUser Uživatelé (objekty) auditu 

USER_GROUP_ID Skupina, vazba na TGroup 

USER_USERNAME Uživatelské jméno 

USER_NUMBER Číslo 

USER_NAME Jméno 

USER_SURNAME Příjmení 

USER_DEPARTMENT Oddělení 

USER_EMAIL Email 

USER_ROLE Role. 1 = Administrátor, 2 = Vlastník, 3 = Operátor 

USER_ITEM1 Pole 1 

USER_ITEM2 Pole 2 

USER_NOTE Poznámka 

USER_PHONE Telefon 

USER_DONOTMOVE Nepřesouvat (1...ano, 0...ne) 

USER_STATUS Stav. 0 = neaktivní, 1 = aktivní 

USER_DATE Datum poslední odezvy 

USER_FLAGS 

Interní nastavení. 1 = nepřesouvat, 2 = ServiceDesk, 4 = 

Vedoucí, 8 = User API, 512 = importován, 1024 = notifikovat 

USER_AWAYUNTIL_DATE [ServiceDesk] Nedostupný do. 

USER_LASTON_DATE [ServiceDesk] Naposledy příhlášen (datum) 

USER_LASTON_IP [ServiceDesk] Naposledy příhlášen (IP adresa) 

USER_PASSWORD [ServiceDesk] Přístupové heslo 
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USER_ROLE_ID [ServiceDesk] Role. Vazba na TRole 

USER_TYPE_ID [ServiceDesk] Typ. Vazba na TItemType 

USER_CUSTOMER_ID [ServiceDesk] Zákazník. Vazba na TCustomer 

USER_ORGUNIT_ID [ServiceDesk] Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

USER_ITEM3 Pole 3 

USER_ITEM4 Pole 4 

USER_PROFESSION Profese 

USER_AD_UID Jedinečný identifikátor převzatý z Active Directory 

TUserStatus Dodatečné informace o uživateli 

USERSTATUS_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

USERSTATUS_AD_DATE Datum posledního načtení z Active Directory 

USERSTATUS_NT_DATE Datum posledního načtení ze serveru 

TGroup Skupiny uživatelů (logické členění) 

GROUP_NAME Název 

GROUP_DESCRIPTION Popis 

GROUP_IDENTIFIER Identifikátor 

GROUP_PARENT_ID Nadřazená skupina. Vazba na TGroup 

GROUP_ADSPATH Plná cesta k objektu v AD 

GROUP_FLAGS Interní nastavení 

TScan Uskutečněný sběr dat na počítači 

SCAN_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

SCAN_DATE Datum sběru dat 

SCAN_DURATION Trvání sběru dat 

SCAN_RECOGNIZE Vyhodnocovat (1 = ano, 0 = ne) 

SCAN_FILENAME Název archivovaného SCN souboru 

SCAN_STATUS Stav. (0 = nekorektně importován) 

SCAN_TYPE - 

SCAN_AUDIT_ID Audit. Vazba na TAudit. 

SCAN_VERSION Verze klienta 

TSystemInfo Informace o auditovaném systému 

SYSTEMINFO_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

SYSTEMINFO_DESCRIPTION Popis platformy (orientační) 

SYSTEMINFO_LOGICALDRIVES Seznam logických disků 

SYSTEMINFO_PLATFORMID dwPlatformId (OSVERSIONINFO) 

SYSTEMINFO_MAJVER dwMajorVersion (OSVERSIONINFO) 

SYSTEMINFO_MINVER dwMinorVersion (OSVERSIONINFO) 

SYSTEMINFO_BUILDLO LOWORD(dwBuildNumber) (OSVERSIONINFO) 

SYSTEMINFO_BUILDHI HIWORD(dwBuildNumber) (OSVERSIONINFO) 

SYSTEMINFO_CSDVER szCSDVersion (OSVERSIONINFO) 

SYSTEMINFO_PRODUCTTYPE 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\P

roductOptions\ProductType 

SYSTEMINFO_PRODUCTID ProductID OS 

SYSTEMINFO_COMPUTER_UID 

Hodnota UID. 

HKEY_CLASSES_ROOT\AuditPro.Scan\Identificator 

SYSTEMINFO_COMPUTERNAM

E Název počítače 

SYSTEMINFO_DOMAINNAME Doména počítače 

SYSTEMINFO_USERNAME Uživatelské jméno (aktuálně přihlášený) 

SYSTEMINFO_LANGUAGE Jazyk OS 

SYSTEMINFO_PLATFORM_ID Platforma (vyhodnocená), vazba na TPlatform 

SYSTEMINFO_DRIVESCAPACIT

Y Kapacita logických disků 

SYSTEMINFO_DRIVESFREESPA

CE Volné místo logických disků 

SYSTEMINFO_PRODUCTKEY CDKey, instalační klíč OS 

SYSTEMINFO_INSTALLDATE Datum instalace OS 
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SYSTEMINFO_VIRTUAL Virtuální OS (VMWare/VirtualPC) 

SYSTEMINFO_SECURITYFLAGS Dodatečné informace (bezpečnost, antivir informace atd.) 

SYSTEMINFO_SECURITYNAME

1 Dodatečné informace 

SYSTEMINFO_SECURITYNAME

2 Dodatečné informace 

SYSTEMINFO_SECURITYNAME

3 Dodatečné informace 

SYSTEMINFO_WEI1 Dodatečné informace ( 

SYSTEMINFO_WEI2 Dodatečné informace 

SYSTEMINFO_WEI3 Dodatečné informace 

SYSTEMINFO_WEI4 Dodatečné informace 

SYSTEMINFO_WEI5 Dodatečné informace 

TAudit Provedené audity 

AUDIT_BEGINDATE Datum auditu 

AUDIT_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

AUDIT_STATUS Stav. 1 = aktuální 

TAuditNote Poznámky k auditu 

AUDITNOTE_AUDIT_ID Audit. Vazba na TAudit 

AUDITNOTE_DATE Datum poznámky 

AUDITNOTE_ADMIN_ID Založil. Vazba na TUser 

AUDITNOTE_TEXT Text 

TLSKeyPack Záznam o vydaných terminálových licencích 

LSKEYPACK_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

LSKEYPACK_VERSION Záznamy o terminálových licencích 

LSKEYPACK_KEYPACKTYPE (Více informací viz MSDN) 

LSKEYPACK_COMPANYNAM

E  

LSKEYPACK_PRODUCTNAME  

LSKEYPACK_PRODUCTID  

LSKEYPACK_LICENSETYPE  

LSKEYPACK_LANGUAGEID  

LSKEYPACK_CHANNELOFPUR

CHASE  

LSKEYPACK_BEGINSERIALNU

MBER  

LSKEYPACK_TOTALLICENSE  

LSKEYPACK_PRODUCTFLAGS  

LSKEYPACK_KEYPACKID  

LSKEYPACK_KEYPACKSTATUS  

LSKEYPACK_NUMBEROFLICEN

SES  

LSKEYPACK_ACTIVATEDATE  

LSKEYPACK_EXPIRATIONDATE  

TLSLicense Záznam o vydaných terminálových licencích 

LSLICENSE_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

LSLICENSE_MACHINENAME Záznamy o terminálových licencích 

LSLICENSE_HWID (Více informací viz MSDN) 

LSLICENSE_USERNAME  

LSLICENSE_LICENSESTATUS  

LSLICENSE_KEYPACKID  

LSLICENSE_LICENSEID  

LSLICENSE_LICENSESERIALNU

MBER  

LSLICENSE_ISSUEDATE  

LSLICENSE_EXPIREDATE  
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Evidence 

TDocument Typy dokumentů příslušejících k softwaru  

DOCUMENT_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

DOCUMENT_TYPE Typ 

DOCUMENT_DATE Datum 

DOCUMENT_NUMBER Číslo 

DOCUMENT_LOCATION Umístění 

DOCUMENT_FILELINK Souborový odkaz 

DOCUMENT_HYPERLINK Hyperlinkový odkaz 

DOCUMENT_NOTE Poznámka 

TFile Binární soubory přidružené k licencím, dokumentům atd. 

FILE_ENTITY_TYPE Typ entity. 1=TComputer, 2=TUser, 3=TDevice, 4=TLicense, 

5=TDocument 

FILE_ENTITY_ID ID entity. Vazba na tabulku. 

FILE_DESCRIPTION Popis 

FILE_FILENAME Název souboru 

FILE_FILESIZE Velikost souboru 

FILE_FLAGS Interní nastavení. 

FILE_DATA Data (BLOB) 

TInstallation Záznam (ruční, evidenční) o instalaci softwaru 

INSTALLATION_DATE Datum 

INSTALLATION_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

INSTALLATION_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

INSTALLATION_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

INSTALLATION_INSTPROTOCO

L_ID Instalační protokol. Vazba na TInstProtocol 

INSTALLATION_TYPE Typ instalace. 1 – v akceptačním řízení, 2 - požadavek 

INSTALLATION_NOTE Poznámka 

INSTALLATION_NOTE2 Poznámka 2 

INSTALLATION_ADMIN2_ID Administrátor 2. Vazba na TUser 

TInstMedium Instalační médium k softwaru 

INSTMEDIUM_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

INSTMEDIUM_TYPE Typ média 

INSTMEDIUM_LOCATION Umístění 

INSTMEDIUM_NUMBER Číslo 

INSTMEDIUM_NOTE Poznámka 

INSTMEDIUM_DATE Datum 

INSTMEDIUM_RECOVERY Obnovení dat 

TInstProtocol Instalační protokol k softwaru 

INSTPROTOCOL_DATE Datum 

INSTPROTOCOL_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

INSTPROTOCOL_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

INSTPROTOCOL_TYPE Typ protokolu (0...instalační, 1...odinstalační) 

INSTPROTOCOL_NUMBER Číslo 

INSTPROTOCOL_NOTE Poznámka 

TLicense Zakoupené licence 

LICENSE_DATE Datum nákupu 

LICENSE_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

LICENSE_COUNT Počet (-1...neomezená) 

LICENSE_DOCUMENTNUMBER Číslo faktury/dokladu 

LICENSE_SERIALNUMBER Sériové číslo 

LICENSE_UPGRADEDFROM_I

D Upgradována z licence. Vazba na TLicense 

LICENSE_OEM_COMPUTER_ID OEM licence (-1 = ano, 0 = ne) 

LICENSE_EXPIRE Licence expiruje (1 = ano, 2 = nenotifikovat expiraci) 

LICENSE_EXPIRATION_DATE Datum expirace 
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LICENSE_REJECTONEXPIRATI

ON Deaktivovat licenci v den expirace (1 = ano, 0 = ne) 

LICENSE_STATUS Status licence (0=neaktivní, 1=aktivní) 

LICENSE_LANGUAGE Jazyk (languageID dle Microsoft) 

LICENSE_INVOICE_ID Faktura. Vazba na TInvoice 

LICENSE_NOTE Poznámka 

LICENSE_HARDWAREKEY Hardwarový klíč (1 = ano, 0 = ne) 

LICENSE_INSTALLKEY Instalační klíč (1 = ano, 0 = ne) 

LICENSE_MODE 

CAL licencování. 1 = Per Seat, 2 = Per Server, 3 = Per Device or 

Per User 

LICENSE_PRICE Cena 

LICENSE_MACROPACK_ID 

Licence jako součást makrobalíku. Vazba na TMacroPack 

nebo TUserMacroPack (LICENSE_MACROPACK_ID >= 1000000) 

LICENSE_ITEM1 Pole 1 

LICENSE_ITEM2 Pole 2 

LICENSE_ITEM3 Pole 3 

LICENSE_ITEM4 Pole 4 

LICENSE_PERPROCESSOR Procesorová licence 

LICENSE_SECONDCOMPUTER 2 počítače uživatele 

LICENSE_PACKAGE_LICENSE_

ID Balík, ze kterého byla licence přidána. Vazba na TLicense 

LICENSE_NUMBER Evidenční číslo 

LICENSE_CURRENCY Měna 

LICENSE_TYPE Typ licence 

LICENSE_CATEGORY Kategorie licence 

LICENSE_ADD_VIRTUALCOUN

T Dodatečný počet licencí pro virtuální použití 

LICENSE_COST Náklady na licenci 

LICENSE_COST_PERIOD Období pro náklady (0 = měsíčně, 1 = ročně) 

LICENSE_PARENT_ID 

Vazba Maintenance. Pokud není NULL, jde o Maintenance 

záznam a PARENT_ID odkazuje na licenční záznam. 

LICENSE_ADD_COUNT Dodatečný počet licence. 

LICENSE_CUSTOMITEM_ID Pole. Vazba na TCustomItem (Dodatečný číselník) 

LICENSE_TRANSFER_DAYS Limit počtu dní pro přesun licencí mezi PC/uživateli 

LICENSE_PERPROCESSOR_MA

XCOUNT Max. počet čerpání počtu pokud je per procesor 

LICENSE_FLAGS Interní nastavení. 

TLicenseHistory Historie přiřazení licencí k počítačům/uživatelům 

LICENSEHISTORY_LICENSE_ID Licence. Vazba na TLicense 

LICENSEHISTORY_DATE Datum přiřazení 

LICENSEHISTORY_TYPE Typ 

LICENSEHISTORY_IDENTIFIER Identifikátor 

LICENSEHISTORY_NOTE Poznámka 

LICENSEHISTORY_OLD_COMP

UTER_ID Předchozí počítač 

LICENSEHISTORY_NEW_COM

PUTER_ID Nový (právě přiřazovaný) počítač 

LICENSEHISTORY_OLD_USER_I

D Předchozí uživatel 

LICENSEHISTORY_NEW_USER_I

D Nový (právě přiřazovaný) uživatel 

LICENSEHISTORY_ADMIN_ID Administrator. Vazba na TUser. 

TLicenseCC Přiřazení nákl. středisek a počtů k licenci 

LICENSECC_LICENSE_ID Licence. Vazba na TLicense 

LICENSECC_COSTCENTER_ID Nákladové středisko. Vazba na TCostCenter 

LICENSECC_COUNT Počet přiřazených licencí 
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TLicenseShare Přiřazení (čerpání) licencí uživateli a počítači 

LICENSESHARE_LICENSE_ID Licence. Vazba na TLicense 

LICENSESHARE_COMPUTER_I

D Počítač přiřazený licenci. Vazba na TComputer 

LICENSESHARE_USER_ID Uživatel přiřazený licenci. Vazba na TUser 

LICENSESHARE_NUMBER Evidenční číslo 

LICENSESHARE_DATE Datum přiřazení 

LICENSESHARE_DEVICE_ID Hardwarové zařízení. Vazba na TDevice 

LICENSESHARE_FLAGS Stav. 2 = aut. přiděleno 

LICENSESHARE_EXPIRATION_

DATE Datum expirace přiřazení 

TLicenseShare2 Přiřazení (čerpání) licencí skupinami a doménami 

LICENSESHARE2_LICENSE_ID Licence. Vazba na TLicense 

LICENSESHARE2_DOMAIN_ID Doména počítačů přiřazená licenci. Vazba na TDomain 

LICENSESHARE2_GROUP_ID Skupina uživatelů přiřazená licenci. Vazba na TGroup 

LICENSESHARE2_COUNT Počet (přidělený) licencí 

LICENSESHARE2_DATE Datum 

LICENSESHARE2_FLAGS Stav. 

TLicenseUpgrade Upgrady licencí 

LICENSEUPGRADE_LICENSE_I

D Licence, ze které se upgraduje. Vazba na TLicense 

LICENSEUPGRADE_UPGRADE

TO_LICENSE_ID Upgradovaná licence. Vazba na TLicense 

LICENSEUPGRADE_FROM_PR

ODUCT_ID Upgradováno z produktu, vazba na TProduct 

LICENSEUPGRADE_DATE Datum upgradu 

TDowngrade Downgrady licencí 

DOWNGRADE_LICENSE_ID Licence, kterou lze downgradovat. Vazba na TLicense 

DOWNGRADE_DOWNGRAD

E_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

DOWNGRADE_EXPIRATION_

DATE Datum expirace downgradu 

DOWNGRADE_STATUS Status downgradu (0=neaktivní, 1=aktivní) 

DOWNGRADE_ORDER Pořadí vyhodnocování downgradu 

TUninstallation Záznam o odinstalaci softwaru 

UNINSTALLATION_DATE Datum 

UNINSTALLATION_COMPUTER

_ID Počítač. Vazba na TComputer 

UNINSTALLATION_PRODUCT_I

D Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

UNINSTALLATION_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

UNINSTALLATION_INSTPROTO

COL_ID Odinstalační protokol. Vazba na TInstProtocol 

UNINSTALLATION_TYPE Typ. 2 - požadavek 

UNINSTALLATION_ADDRESSB

OOK_ID Organizace. Vazba na TAddressBook 

UNINSTALLATION_NOTE Poznámka 

UNINSTALLATION_NOTE2 Poznámka 2 

UNINSTALLATION_ADMIN2_ID Administrátor 2. Vazba na TUser 

TPassport Specifikační listy počítače 

PASSPORT_DATE Datum 

PASSPORT_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

PASSPORT_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

PASSPORT_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

PASSPORT_OWNER_ID Vlastník. Vazba na TUser 

PASSPORT_FILENAME  
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PASSPORT_NUMBER Číslo 

PASSPORT_NOTE Poznámka 

PASSPORT_USER_ACCEPTED Podepsán (1 = ano, 0 = ne) 

PASSPORT_USER_ACCEPTED_

DATE Podepsán dne 

PASSPORT_PRINTED_DATE Vytištěn dne 

PASSPORT_FLAGS Stav. (2 = nenotifikovat expiraci) 

TPassportContent Položky specifikačního listu (software + hardware) 

PASSPORTCONTENT_PASSPO

RT_ID Specifikační list. Vazba na TPassport 

PASSPORTCONTENT_TYPE Typ obsahu (H=Hardware, P=Produkt) 

PASSPORTCONTENT_TYPE_ID ID obsahu. Vazba na TProduct, TUserProduct, TDevice 

PASSPORTCONTENT_LICENSE

_ID 

Licence, která byla přidána automaticky při vytváření 

specifikačního listu 

PASSPORTCONTENT_INST_ID 

Instalace, která byla přidána automaticky při vytváření 

specifikačního listu 

PASSPORTCONTENT_UNINST_I

D 

Odinstalace, která byla přidána automaticky při vytváření 

specifikačního listu 

TInvoice Faktury 

INVOICE_NUMBER Číslo 

INVOICE_DATE Datum 

INVOICE_DATE2 Datum splatnosti 

INVOICE_LOCATION Umístění 

INVOICE_ORDER_NUMBER Číslo objednávky 

INVOICE_ORDER_DATE Datum objednávky 

INVOICE_SUPPLIER_ID Dodavatel. Vazba na TAddressBook 

INVOICE_PRICE Cena 

INVOICE_NOTE Poznámka 

INVOICE_CURRENCY Měna 

INVOICE_ITEM1 Pole 1 

INVOICE_ITEM2 Pole 2 

INVOICE_ITEM3 Pole 3 

INVOICE_ITEM4 Pole 4 

INVOICE_CUSTOMITEM_ID Pole. Vazba na TCustomItem (Dodatečný číselník) 

TInvoiceFile Binární soubory u faktur 

INVOICEFILE_INVOICE_ID Faktura. Vazba na TInvoice 

INVOICEFILE_NAME Název souboru 

INVOICEFILE_DATA Data (BLOB) 

TContract Smlouva/SLA 

CONTRACT_DATE Datum 

CONTRACT_DATESTART Datum počátku 

CONTRACT_DATEEND Datum vypršení 

CONTRACT_NAME Název 

CONTRACT_NUMBER Číslo 

CONTRACT_SUPPLIER_ID Dodavatel. Vazba na TAddressBook 

CONTRACT_PRICE1 Cena 1 

CONTRACT_PRICE2 Cena 2 

CONTRACT_COST1 Náklady 1 

CONTRACT_COST2 Náklady 2 

CONTRACT_TYPE Typ 

CONTRACT_CATEGORY Kategorie 

CONTRACT_ITEM1 Pole 1 

CONTRACT_ITEM2 Pole 2 

CONTRACT_ITEM3 Pole 3 

CONTRACT_ITEM4 Pole 4 

CONTRACT_NOTE Poznámka 
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CONTRACT_STATUS Stav 

CONTRACT_FLAGS Interní nastavení 

TCost Náklady obecně přiřaditelné entitám 

COST_ENTITY_TYPE Typ entity 

COST_DATE Datum vzniku 

COST_EXPIRATION_DATE Datum zániku 

COST_PERIOD Období 

COST_TYPE Typ 

COST_CATEGORY_ID Kategorie, vazba na TCostCategory 

COST_NOTE Poznámka 

COST_VALUE Finanční hodnota 

COST_CURRENCY_ID Měna, vazba na TCurrency 

COST_COSTCENTER_ID Nákladové středisko, vazba na TCostCenter 

COST_TAX_RATE Sazba daně 

COST_FLAGS Interní nastavení 

TCostShare Přidělení nákladů entitám 

COSTSHARE_COST_ID Náklad, vazba na TCost 

COSTSHARE_ENTITY_TYPE Typ entity 

COSTSHARE_ENTITY_ID ID entity 

COSTSHARE_VALUE Finanční hodnota 

COSTSHARE_FLAGS Interní nastavení 

Knihovna produktů 

TManufacturer 

TUserManufacturer* Výrobce softwaru 

TManufacturerReplacement Změny v původní knihovně produktů (ve výrobcích) 

MANUFACTURER_NAME Název 

MANUFACTURER_NOTE Poznámka k výrobci 

MANUFACTURER_WWW Webová adresa 

MANUFACTURER_ITEM1 Pole 1 

MANUFACTURER_ITEM2 Pole 2 

MANUFACTURER_ITEM3 Pole 3 

MANUFACTURER_ITEM4 Pole 4 

MANUFACTURER_FLAGS Stav 

TManufacturerShare Přiřazení uživatelů k výrobci 

MANUFACTURERSHARE_MAN

UFACT_ID Výrobce. Vazba na TManufacturer, TUserManufacturer 

MANUFACTURERSHARE_USER

_ID Uživatel. Vazba na TUser 

MANUFACTURERSHARE_FLAG

S Stav 

TProduct 

TUserProduct* Softwarový produkt 

TProductReplacement Změny v původní knihovně produktů (v produktech) 

PRODUCT_MANUFACTURER_I

D Výrobce. Vazba na TManufacturer, TUserManufacturer 

PRODUCT_NAME Název 

PRODUCT_VERSION Verze 

PRODUCT_RECOGNIZE Vyhodnocovat (0 = Ne, 1 = Ano, 2 = Přednostně) 

PRODUCT_LICENSING 

Licencování (0 = Nespecifikováno, 1 = Komerční software, 2 = 

Freeware, 3 = Shareware 

PRODUCT_PACKAGE_ID Nadřazený balík 

PRODUCT_TYPE Typ (0 = Produkt, 1 = Balík, 2 = Platforma) 

PRODUCT_PLATFORM  

PRODUCT_CATEGORY 

Kategorie produktu. Vazba na TProductCategory, 

TUserProductCategory 

PRODUCT_NOTE Poznámka k produktu 
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PRODUCT_ITEM1 Pole 1 

PRODUCT_ITEM2 Pole 2 

PRODUCT_ITEM3 Pole 3 

PRODUCT_ITEM4 Pole 4 

PRODUCT_FLAGS Stav 

TProductShare Přiřazení uživatelů k produktu 

PRODUCTSHARE_PRODUCT_I

D Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

PRODUCTSHARE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

PRODUCTSHARE_FLAGS Stav 

TFileDef 

TUserFileDef* Definice souboru (hlaviček) produktu 

FILEDEF_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

FILEDEF_MANUFACTURER_MA

SK Výrobce - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_PRODNAME_MASK Produkt - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_PRODVER_MASK Verze - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_LANGUAGE Jazyk - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_FILENAME_MASK Název souboru - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_FILESIZE Velikost - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_PATH_MASK Cesta - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_DESC_MASK Popis - definice hlavičky souboru 

FILEDEF_CRC CRC souboru 

FILEDEF_GROUP 

Skupina (0 - 10). Pokud je 0, pak se uplatní podmínka OR mezi 

všemi rozhodnými soubory. Pokud je 1, pak se uplatní 

podmínka AND mezi všemi ze skupiny 1. Atd. 

TFileKnown 

TUserFileKnown* Definice známých souborů 

FILEKNOWN_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

FILEKNOWN_MANUFACTURER Výrobce - definice hlavičky souboru 

FILEKNOWN_PRODUCTNAME Produkt - definice hlavičky souboru 

FILEKNOWN_PRODUCTVER Verze - definice hlavičky souboru 

FILEKNOWN_FILENAME Název souboru - definice hlavičky souboru 

FILEKNOWN_FILESIZE Velikost - definice hlavičky souboru 

FILEKNOWN_DESCRIPTION Popis - definice hlavičky souboru 

TPackage 

TUserPackage* Definice balíků (produkt - produkt) 

PACKAGE_PACKAGE_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

PACKAGE_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

TPlatform Definice platforem 

PLATFORM_PLATFORMID 

 

 dwPlatformId (OSVERSIONINFO) 

PLATFORM_DESCRIPTION Název 

PLATFORM_MAJORVERSION dwMajorVersion (OSVERSIONINFO) 

PLATFORM_MINORVERSION dwMinorVersion (OSVERSIONINFO) 

PLATFORM_CSDVERSION szCSDVersion (OSVERSIONINFO) 

PLATFORM_PRODUCTTYPE 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\P

roductOptions\ProductType 

PLATFORM_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

PLATFORM_GROUP 

Platforma (skupina). 1 = DOS/Windows 3.1, 2 = UNIX/LINUX, 3 = 

Windows 95/98/ME, 4 = Windows NT4, 5 = Windows 2000, 6 = 

Windows XP/2003, 7 = NOVELL, 8 = Windows CE, 9 = Windows 

Vista/Server 2008 

TMacroPack 

TUserMacroPack* Makrobalíky 

MACROPACK_NAME Název 
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MACROPACK_YEARS Počet let 

TMacroPackContent 

TUserMacroPackContent* Obsah makrobalíku 

MACROPACKCONTENT_MA

CROPACK_ID Makrobalík. Vazba na TMacroPack 

MACROPACKCONTENT_PRO

DUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

MACROPACKCONTENT_COU

NT Počet 

TCalDef 

TUserCalDef* Definice CALs 

CALDEF_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

CALDEF_REGISTRYPATH Cesta v registry 

TRegSWDef 

TUserRegSWDef* Definice doplňkové detekce 

REGSWDEF_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

REGSWDEF_TYPE Typ. 0 = Registry. 1=MSI (Windows Installer) 

REGSWDEF_NAME_MASK Název (definice) 

REGSWDEF_VERSION_MASK Verze (definice) 

REGSWDEF_CUSTOMPATH Uživatelský záznam (cesta) 

REGSWDEF_CUSTOMVALUE Uživatelský záznam (hodnota) 

TProductLicensing Licencování produktů 

PRODUCTLICENSING_NAME Název 

PRODUCTLICENSING_NOTE Poznámka 

PRODUCTLICENSING_FLAGS Stav. 2 = nevyžaduje licenci 

TProductCategory Kategorie produktů 

PRODUCTCATEGORY_PAREN

T_ID Vazba na parent kategorii (TProductCategory) 

PRODUCTCATEGORY_NAME Název 

PRODUCTCATEGORY_NOTE Poznámka 

PRODUCTCATEGORY_FLAGS Stav 

TProductCategoryReplacem

ent Změny v původní knihovně produktů (v kategoriích produktů) 

TProductPrice 

TUserProductPrice* Ceny produktů 

PRODUCTPRICE_PRODUCT_I

D Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

PRODUCTPRICE_VALUE Cena 

PRODUCTPRICE_CURRENCY Měna 

PRODUCTPRICE_TYPE Druh ceny 

TProductPriceType 

TUserProductPriceType* Typy cen produktů 

PRODUCTPRICETYPE_NAME Název 

*TManufacturer, TProduct, TFileDef, TPackage - Tabulky dodávané dodavatelem systému 

AuditPro (knihovna produktů). TUserManufacturer, TUserProduct, TUserPackage, TUserFileDef - 

tabulky do kterých zapisuje uživatel systému AuditPro (vlastní definice produktů) 

Nálezy (Sběr dat) 

TFileInst 

 

nasbírané hlavičky souborů (EXE, COM, DLL...) získané z 

harddisku auditovaného počítače 

FILEINST_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

FILEINST_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

FILEINST_FILETIME Datum vytvoření souboru 

FILEINST_CREATEDDATE Datum vytvořeno 

FILEINST_MODIFICATIONDATE Datum modifikováno 

FILEINST_ACCESSEDDATE Datum posledního přístupu (NTFS) 

FILEINST_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

FILEINST_FLAGS Stav 
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FILEINST_FILEHEADER_ID Informace o souboru. Vazba na TFileHeader 

FILEINST_FILEPATH_ID Cesta k souboru. Vazba na TFilePath 

FILEINST_OWNER_ID Vlastník souboru. Vazba na TFileOwner 

FILEINST_PRODUCT_ID Vyhodnocený produkt, vazba na TProduct 

TFileInstOther 

nasbírané informace o datech (AVI, JPG, MPG...) získané  

z harddisku auditovaného počítače 

FILEINSTOTHER_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

FILEINSTOTHER_COMPUTER_I

D Počítač. Vazba na TComputer 

FILEINSTOTHER_EXTENSION Přípona (MP3, JPG, AVI atd.) 

FILEINSTOTHER_FILENAME Název souboru 

FILEINSTOTHER_FILESIZE Velikost souboru 

FILEINSTOTHER_CREATEDDATE Datum vytvořeno 

FILEINSTOTHER_MODIFICATIO

NDATE Datum modifikováno 

FILEINSTOTHER_ACCESSEDDA

TE Datum posledního přístupu (NTFS) 

FILEINSTOTHER_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

FILEINSTOTHER_CRC CRC souboru 

FILEINSTOTHER_DSNAME Digitální signatura – Podepsal 

FILEINSTOTHER_DSDATE Digitální signatura – Datum podpisu 

FILEINSTOTHER_FLAGS Stav 

FILEINSTOTHER_TITLE Hlavička dokumentu - Název (titulek) 

FILEINSTOTHER_AUTHOR Hlavička dokumentu - Autor 

FILEINSTOTHER_COMMENTS Hlavička dokumentu - Komentář 

FILEINSTOTHER_FILEPATH_ID Cesta k souboru. Vazba na TFilePath 

FILEINSTOTHER_OWNER_ID Vlastník souboru. Vazba na TFileOwner 

TFileHeader Informace o scanovaných souborech 

FILEHEADER_MANUFACTURER Výrobce - obsah hlavičky souboru 

FILEHEADER_PRODUCTNAME Produkt - obsah hlavičky souboru 

FILEHEADER_PRODUCTVER Verze - obsah hlavičky souboru 

FILEHEADER_LANGUAGE Jazyk - obsah hlavičky souboru 

FILEHEADER_FILENAME Název souboru 

FILEHEADER_FILESIZE Velikost souboru 

FILEHEADER_DESCRIPTION Popis - obsah hlavičky souboru 

FILEHEADER_CRC CRC souboru 

FILEHEADER_PRODUCT_ID Vyhocnocen jako produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

FILEHEADER_DSNAME Digitální signatura – Podepsal 

FILEHEADER_DSDATE Digitální signatura – Datum podpisu 

FILEHEADER_FLAGS Stav. 

TFileOwner Vlastníci souborů 

FILEOWNER_USERNAME Uživatelské jméno 

TFilePath Nasbírané cesty k souborům pro TFileInst a TFileInstOther 

FILEPATH_PATH Jedinečná cesta 

TMsi záznamy Windows Installeru (o instalovaných produktech) 

MSI_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

MSI_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

MSI_PRODUCTNAME Název produktu 

MSI_VERSIONSTRING Verze 

MSI_HELPLINK Webová adresa 

MSI_INSTALLLOCATION Složka instalace 

MSI_INSTALLSOURCE Zdroj instalace 

MSI_INSTALLDATE Datum instalace 

MSI_PUBLISHER Výrobce 

MSI_USECOUNT Počet použití 

MSI_LASTUSED Naposledy použito 
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MSI_USERNAME Uživatel 

MSI_ORGNAME Organizace 

MSI_SERIAL Sériové číslo 

MSI_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

TRegSWFile záznamy v registry (o instalovaných produktech) 

REGSWFILE_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

REGSWFILE_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

REGSWFILE_NAME Název 

REGSWFILE_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

REGSWFILE_SERIAL Sériové číslo softwaru 

REGSWFILE_CDKEY CDKey, instalační klíč softwaru 

REGSWFILE_CUSTOM Hodnota uživatelského záznamu v registry 

REGSWFILE_VERSION Verze 

REGSWFILE_PUBLISHER Výrobce 

REGSWFILE_URL Webová adresa 

TRegistryData Záznamy Windows 10 privacy settings načítané z registry 

REGISTRYDATA_ID ID záznamu. Primární klíč. 

REGISTRYDATA_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan. 

REGISTRYDATA_COMPUTER_I

D Počítač. Vazba na TComputer 

REGISTRYDATA_NAME Název položky 

REGISTRYDATA_VALUE Hodnota položky 

REGISTRYDATA_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

THotfix Záznamy o záplatách OS 

HOTFIX_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

HOTFIX_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

HOTFIX_NUMBER Číslo (KB) 

HOTFIX_DESCRIPTION Popis 

HOTFIX_INSTALLEDBY Instaloval 

HOTFIX_INSTALLEDON Datum instalace 

HOTFIX_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

TDevice informace o hardwaru auditovaného počítače 

DEVICE_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

DEVICE_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

DEVICE_TYPE Typ. Vazba na TDeviceType 

DEVICE_MODEL Model 

DEVICE_PARAMETERS Parametry 

DEVICE_SERIALNUMBER Sériové číslo 

DEVICE_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

DEVICE_STATUS Stav. (0 = neaktivni, 1 = aktivní) 

DEVICE_NOTE Poznámka 

TUserData data z uživatelských formulářů získaná při sběru dat 

USERDATA_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

USERDATA_DATA1 Data sloupec 1 

... ... 

USERDATA_DATA30 Data sloupec 30 

USERDATA_STATUS Stav (0 = nezpracováno, 1 = zpracováno) 

TCal Nalezené CALs 

CAL_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

CAL_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

CAL_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

CAL_MODE Typ licencování. (0 = Per Seat, 1 = Per Server) 

CAL_COUNT Počet 

TShortcut Zástupci na ploše 

SHORTCUT_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 
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SHORTCUT_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

SHORTCUT_NAME Název 

SHORTCUT_FILENAME Název souboru 

SHORTCUT_PATH Cesta 

SHORTCUT_FILEINST_ID Informace o souboru. Vazba na TFileInst 

SHORTCUT_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

SHORTCUT_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

TFsSecurity Oprávnění na složkách, souborech 

FSSECURITY_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

FSSECURITY_FILEINST_ID Soubor. Vazba na TFileInst 

FSSECURITY_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

FSSECURITY_ACCESS_MASK Typ oprávnění 

FSSECURITY_TYPE Typ 

TAlertRes Dlouhodobé alerty 

ALERTRES_ALERTDEF_ID Typ alertu 

ALERTRES_USAGE_ID Vazba na monitorovana data. 

ALERTRES_INTERVAL Interval alertu 

ALERTRES_DATE Datum vzniku 

ALERTRES_VALUE1 Hodnota 1 

ALERTRES_VALUE2 Hodnota 2 

ALERTRES_ENTITYTYPE_ID Typ entity 

ALERTRES_ENTITY_ID ID entity 

THyperV Informace o nalezených virtuálních systémech Hyper-V 

HYPERV_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

HYPERV_HOST Název hostitelského počítače 

HYPERV_VIRTUAL Název virtuálního počítače 

HYPERV_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

HYPERV_DESCRIPTION Popis 

HYPERV_INSTALLDATE Datum instalace 

HYPERV_OWNER Vlastník 

HYPERV_STATE Stav 

HYPERV_RAM Velikost RAM 

HYPERV_CPU Počet procesorů 

HYPERV_DISK Objem disku 

TBrowserAddOn Doplňky k internetovým prohlížečům 

BROWSERADDON_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

BROWSERADDON_COMPUTE

R_ID Počítač. Vazba na TComputer 

BROWSERADDON_BROWSERI

D Prohlížeč (1 = IE, 2 = Firefox, 3 = Chrome, 4 = Opera) 

BROWSERADDON_TYPE Typ doplňku 

BROWSERADDON_NAME Název 

BROWSERADDON_DESCRIPTI

ON Popis 

BROWSERADDON_VERSION Verze 

BROWSERADDON_PATH Cesta k souboru 

BROWSERADDON_DATE Datum modifikace souboru 

BROWSERADDON_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

BROWSERADDON_FLAGS Stav 

TFtOracle1 Serverové featury: Oracle, první obecná část 

FTORACLE1_DATE Datum sběru dat 

FTORACLE1_SERVER Název serveru 

FTORACLE1_SERVICE Název Oracle service 

FTORACLE1_VERSION Verze Oracle 

TFtOracle2 Detaily Oraclu - tablespace 

FTORACLE2_FTORACLE1_ID Oracle server, vazba na TFtOracle1 
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FTORACLE2_TABLESPACE Název tablespace 

FTORACLE2_TABLES Počet tabulek 

FTORACLE2_CONNECTIONS Počet připojení 

FTORACLE2_DATA_SIZE Velikost dat 

TFtOracle3 Detaily Oraclu - features 

FTORACLE3_FTORACLE1_ID Oracle server, vazba na TFtOracle1 

FTORACLE3_NAME Název feature 

FTORACLE3_DESCRIPTION Popis 

FTORACLE3_VERSION Verze 

FTORACLE3_DETECTED_USAG

ES Počet použití 

FTORACLE3_CURRENTLY_USE

D Aktuálně používáno 

FTORACLE3_FIRST_USAGE_DA

TE Datum prvního použití 

FTORACLE3_LAST_USAGE_DA

TE Datum naposledy použito 

TFtMsExch1 Serverové featury: Microsoft Exchange 

FTMSEXCH1_DATE Datum sběru dat 

FTMSEXCH1_NAME Název serveru 

FTMSEXCH1_SERVERROLE Role serveru 

FTMSEXCH1_EDITION Edice 

FTMSEXCH1_VERSION Verze 

FTMSEXCH1_DATABASESIZE Velikost databáze 

TFtMsExch2 Detaily MS Exchange 

FTMSEXCH2_FTMSEXCH1_ID Exchange server, vazba na TFtMsExch1 

FTMSEXCH2_DISPLAYNAME Název účtu uživatele mailboxu 

FTMSEXCH2_TOTALITEMSIZE Celková velikost dat 

FTMSEXCH2_ITEMCOUNT Počet položek (emailů) 

FTMSEXCH2_LASTLOGONTIME Datum posledního přihlášení na Exchange 

TFtMsSrv Serverové featury: Windows server 

FTMSSRV_SCAN_ID Sběr dat, vazba na TScan 

FTMSSRV_COMPUTER_ID Počítač, vazba na TComputer 

FTMSSRV_NAME Název featury 

FTMSSRV_FTID ID featury 

FTMSSRV_PARENTID Parent ID 

FTMSSRV_ADDITION Historie 

TFtMsIIS Serverové featury: Microsoft Internet Information Server 

FTMSIIS_SCAN_ID Sběr dat, vazba na TScan 

FTMSIIS_COMPUTER_ID Počítač, vazba na TComputer 

FTMSIIS_NAME Název 

FTMSIIS_PATH Cesta 

FTMSIIS_APPPOOLID Aplikační pool 

FTMSIIS_FLAGS Vlastnosti 

FTMSIIS_ADDITION Historie 

TLocalUser Nasbírané informace o lokálních uživatelských účtech 

LOCALUSER_SCAN_ID Sběr dat, vazba na TScan 

LOCALUSER_COMPUTER_ID Počítač, vazba na TComputer 

LOCALUSER_USERNAME Uživatelské jméno účtu 

LOCALUSER_FULLNAME Plné jméno 

LOCALUSER_COMMENT Komentář 

LOCALUSER_MEMBEROF Členství ve skupinách 

LOCALUSER_LASTLOGON Datum posledního přihlášení 

LOCALUSER_LOGONCOUNT Počet přihlášení 

LOCALUSER_ISADMIN Je administrátor 

LOCALUSER_STATUS Stav (Aktivní/Neaktivní) 
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LOCALUSER_FLAGS Interní nastavení 

Výsledky (Vyhodnocení) 

TProductInst 

Produkty získané porovnáním tabulek TFileDef (TProduct)  

a TFileInst 

PRODUCTINST_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

PRODUCTINST_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

PRODUCTINST_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

PRODUCTINST_FILEINST_ID Rozhodný soubor. Vazba na TFileInst 

PRODUCTINST_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek, 3 = beze změn) 

PRODUCTINST_D_LICENSE_ID ID použité downgradované licence. Vazba na TLicense 

TUserRequest Uživatelské požadavky 

USERREQUEST_DATE Datum 

USERREQUEST_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

USERREQUEST_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

USERREQUEST_TYPE Typ (HW, SW, Ostatní) 

USERREQUEST_PRODUCT_ID 

 Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

USERREQUEST_DEVICETYPE Typ HW. Vazba na TDeviceType 

USERREQUEST_TEXT Text 

USERREQUEST_STATUS Stav (0 = nevyřízen, 1 = vyřízen) 

Historie nálezů 

TDeviceHistory Informace o historii položek v tabulce TDevice 

TFileInstHistory Informace o historii položek v tabulce TFileInst 

TFileInstOtherHistory Informace o historii položek v tabulce TFileInstOther 

TMsiHistory Informace o historii položek v tabulce TMsi 

TProductInstHistory Informace o historii položek v tabulce TProductInst 

TRegSWFileHistory Informace o historii položek v tabulce TRegSWFile 

TShortcutHistory Informace o historii položek v tabulce TShortcut 

THotfixHistory Informace o historii položek v tabulce THotfix 

TBrowserAddOnHistory Informace o historii položek v tabulce TBrowserAddOn 

...ID ID entity, vazba na tabulku 

...HISTORY_SCAN_ID Sběr dat. Vazba na TScan 

...HISTORY_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

...HISTORY_ADDITION Aktuální historie (1 = úbytek, 2 = přírůstek) 

...HISTORY_DATE Datum vzniku položky 

Definice (číselníky) 

TAdUser Definice Active Directory uživatelů 

TAdComputer Definice Active Directory počítačů 

TDeviceType Typy hardwarových komponent 

DEVICETYPE_NAME Název 

DEVICETYPE_WMICLASS Třída WMI, ze které se načítají atributy 

DEVICETYPE_WMIPROPERTY_

MODEL 

Atribut(y) oddělené znakem |, které se naplňují do pole 

Model 

DEVICETYPE_WMIPROPERTY_

PARAMETERS 

Atribut(y) oddělené znakem |, které se naplňují do pole 

Parametry 

DEVICETYPE_WMIPROPERTY_

SERIALNUMBER 

Atribut(y) oddělené znakem |, které se naplňují do pole 

Sériové číslo 

DEVICETYPE_DETECT Detekovat (0 = ne, > 0 ... ano, pořadí zobrazování) 

DEVICETYPE_ICON_ID Ikona pro visualizaci, link na TIcon 

TSwProfile Softwarové profily 

SWPROFILE_NAME Název 

SWPROFILE_PARENT_ID Nadřazený SW profil. Vazba na TSwProfile 

SWPROFILE_NOTE Poznámka 

SWPROFILE_ITEM1 Pole 1 

SWPROFILE_ITEM2 Pole 2 

SWPROFILE_FLAGS Použití. (1 = aktivní, 2 = Softwarový audit, 4 = Monitor využití 
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počítačů, 8 = povolený, 16 = nepovolený, 32 = základní, 64 = 

nezobrazovat, 512 = importován) 

SWPROFILE_TIME_MIN minimální požadovaný čas běhu programu na popředí 

SWPROFILE_TIME_MAX maximální povolený čas běhu programu na popředí 

SWPROFILE_INTERVAL Interval (1 = denně, 2 = týdně, 3 = měsíčně) 

TSwProfileContent Obsah softwarových profilů (produkty) 

SWPROFILECONTENT_SWPRO

FILE_ID SW Profil. Vazba na TSwProfile 

SWPROFILECONTENT_PRODU

CT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

SWPROFILECONTENT_DATE Datum 

SWPROFILECONTENT_NOTE Poznámka 

SWPROFILECONTENT_FLAGS Interní použití. 

SWPROFILECONTENT_TIME_MI

N minimální požadovaný čas běhu programu na popředí 

SWPROFILECONTENT_TIME_M

AX maximální povolený čas běhu programu na popředí 

TSwProfileShare Přiřazení softwarových profilů počítačům/uživatelům 

SWPROFILESHARE_SWPROFILE

_ID SW Profil. Vazba na TSwProfile 

SWPROFILESHARE_COMPUTE

R_ID Počítač. Vazba na TComputer 

SWPROFILESHARE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

SWPROFILESHARE_DATE Datum přiřazení 

SWPROFILESHARE_FLAGS Stav. 2 = aut. přiděleno 

TSwProfileShare2 Přiřazení softwarových profilů doménám/skupinám 

SWPROFILESHARE2_SWPROFIL

E_ID SW Profil. Vazba na TSwProfile 

SWPROFILESHARE2_DOMAIN_

ID Doména. Vazba na TDomain 

SWPROFILESHARE2_GROUP_I

D Skupina. Vazba na TGroup 

SWPROFILESHARE2_DATE Datum 

SWPROFILESHARE2_FLAGS Interní použití. 

TUserForm Definování položek uživatelských formulářů 

USERFORM_FORMNAME Název formuláře 

USERFORM_ITEMNAME Název položky 

USERFORM_ITEMTYPE Typ hodnoty (0 = text, 1 = výčet) 

USERFORM_FORCED 

Povinná položka, nelze nechat prázdnou hodnotu (0 = ne, 1 = 

ano) 

USERFORM_VALUES Hodnoty výčtu 

USERFORM_DEFAULT Výchozí hodnota 

USERFORM_TABLE Tabulka, do které se zpracují data z položky 

USERFORM_TABLE_COLUMN Sloupec tabulky, do kterého se zpracují data z položky 

USERFORM_ACTIVE Aktivní (0 = ne, 1 = ano) 

TCommand Dodatečné příkazy 

COMMAND_TABLE  

COMMAND_LABEL Název příkazu 

COMMAND_APPLICATION EXE aplikace, která bude spuštěna 

COMMAND_PARAMETERS Parametry EXE aplikace 

TItem Dodatečné položky 

ITEM_TABLE Entita 

ITEM_NUMBER Pozice (Pole 1, Pole 2) 

ITEM_LABEL Název položky 

ITEM_PASSPORT_LABEL - 

ITEM_PASSPORT_VALUE - 
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TAddressBook 

TUserAddressBook Adresář výrobců, distributorů softwaru 

ADDRESSBOOK_ADDRESSTYP

E 

Typ (0 = Výrobce, 1 = Dodavatel, 2 = Zastoupení, 3 = Nositel 

práv, 4 = Lokalita, 5 = Jiná organizace) 

ADDRESSBOOK_ADDRESSTYP

E_ID Odkaz na entitu (TManufacturer, TUserManufacturer atd.) 

ADDRESSBOOK_NAME Název 

THwProfile Hardwarové profily 

HWPROFILE_NAME Název 

HWPROFILE_PARENT_ID Nadřazený HW profil. Vazba na TSwProfile 

HWPROFILE_NOTE Poznámka 

HWPROFILE_ITEM1 Pole 1 

HWPROFILE_ITEM2 Pole 2 

HWPROFILE_FLAGS Interní použití 

HWPROFILE_PRICE Cena 

HWPROFILE_COST Náklady 

THwProfileContent Obsah hardwarových profilů 

HWPROFILECONTENT_HWPR

OFILE_ID HW Profil. Vazba na THwProfile 

HWPROFILECONTENT_DEVICE

TYPE_ID Typ HW. Vazba na TDeviceType 

HWPROFILECONTENT_MODEL Model - maska 

HWPROFILECONTENT_PARAM

ETERS Parametry - maska 

HWPROFILECONTENT_SERIAL

NUMBER Sériové číslo - maska 

HWPROFILECONTENT_DATE Datum 

HWPROFILECONTENT_NOTE Poznámka 

HWPROFILECONTENT_FLAGS Interní použití. 

THwProfileShare Přiřazení hardwarových profilů počítačům/uživatelům 

HWPROFILESHARE_HWPROFIL

E_ID HW Profil. Vazba na THwProfile 

HWPROFILESHARE_COMPUTE

R_ID Počítač. Vazba na TComputer 

HWPROFILESHARE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

HWPROFILESHARE_DATE Datum přiřazení 

HWPROFILESHARE_FLAGS Stav. 

THwProfileShare2 Přiřazení hardwarových profilů doménám/skupinám 

HWPROFILESHARE2_HWPROFI

LE_ID HW Profil. Vazba na THwProfile 

HWPROFILESHARE2_DOMAIN

_ID Doména. Vazba na TDomain 

HWPROFILESHARE2_GROUP_I

D Skupina. Vazba na TGroup 

HWPROFILESHARE2_DATE Datum 

HWPROFILESHARE2_FLAGS Interní použití. 

ADDRESSBOOK_ADDRESS Adresa 

ADDRESSBOOK_STATE Stát 

ADDRESSBOOK_PERSON Osoba 

ADDRESSBOOK_PHONE Telefon 

ADDRESSBOOK_FAX Fax 

ADDRESSBOOK_EMAIL Email 

ADDRESSBOOK_WWW WWW 

ADDRESSBOOK_NOTE Poznámka 

TLanguage Jazyky 

LANGUAGE_NAME Název 

LANGUAGE_LANGID LanguageID 
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LANGUAGE_FLAGS Stav (1 - Aktivní) 

TIcon Ikony 

ICON_NAME Název 

ICON_NATIVEID Interní číslo 

ICON_FILE Data (BLOB) 

TCurrency Měna 

CURRENCY_NAME Název měny 

TCostCenter Nákladové středisko 

COSTCENTER_PARENT_ID Nadřazené středisko. Vazba na TCostCenter 

COSTCENTER_NAME Název 

COSTCENTER_NOTE Poznámka 

COSTCENTER_FLAGS Stav 

TCostCategory Kategorie nákladů 

COSTCATEGORY_ENTITY_TYP

E Typ entity 

COSTCATEGORY_NAME Název 

COSTCATEGORY_FLAGS Interní nastavení 

TCustomItem 

Dodatečný číselník pro vybrané entity (počítač, licence, 

faktura) 

CUSTOMITEM_NAME Název položky 

CUSTOMITEM_ENTITYTYPE_FLA

G Entity, kterým má být položka přiřazena 

CUSTOMITEM_DATE Datum poslední modifikace 

CUSTOMITEM_FLAGS Interní nastavení 

TExchangeRate Definice měnových kurzů 

EXCHANGERATE_DATE Datum 

EXCHANGERATE_CURRENCY

1_ID Zdrojová měna 

EXCHANGERATE_CURRENCY

2_ID Cílová měna 

EXCHANGERATE_CURRENCY

2_VALUE Hodnota 

EXCHANGERATE_FLAGS Interní nastavení 

Lokality 

TLocality Hierarchie lokalit 

LOCALITY_PARENT_ID Nadřazená lokalita. Vazba na TLocality 

LOCALITY_NAME Název 

LOCALITY_DESCRIPTION Popis 

TLocalityComputer Seznam počítačů v lokalitě 

L_COMPUTER_LOCALITYDAT

A_ID Import dat do lokality. Vazba na TLocalityData 

L_COMPUTER_LOCALITY_ID Lokalita. Vazba na TLocality 

L_COMPUTER_NAME Název 

L_COMPUTER_DOMAIN Doména 

L_COMPUTER_NUMBER Evidenční číslo 

L_COMPUTER_ITEM1 Pole 1 

L_COMPUTER_ITEM2 Pole 2 

L_COMPUTER_STATUS Stav 

L_COMPUTER_MODEL Model 

L_COMPUTER_PRODUCTNUM

BER Výrobní číslo 

L_COMPUTER_NOTE Poznámka 

L_COMPUTER_PLATFORM_GR

OUP Platforma 

TLocalityData Import dat do lokalit 

LOCALITYDATA_LOCALITY_ID Lokalita. Vazba na TLocality 
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LOCALITYDATA_DATE Datum 

LOCALITYDATA_COMPUTERS Počet počítačů 

LOCALITYDATA_USERS Počet uživatelů 

LOCALITYDATA_AUDIT_ID Audit. Vazba na TAudit 

TLocalityDevice Seznam hardwaru v lokalitě 

L_DEVICE_L_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TLocalityComputer 

L_DEVICE_TYPE Typ HW. Vazba na TDeviceType 

L_DEVICE_MODEL Model 

L_DEVICE_PARAMETERS Parametry 

L_DEVICE_SERIALNUMBER Sériové číslo 

L_DEVICE_STATUS Stav (0 = Neaktivní, 1 = Aktivní) 

TLocalityReport Výsledky lokalit (software - souhrnně) 

LOCALITYREPORT_LOCALITYD

ATA_ID Import dat do lokality. Vazba na TLocalityData 

LOCALITYREPORT_LOCALITY_I

D Lokalita. Vazba na TLocality 

LOCALITYREPORT_PRODUCT_

ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

LOCALITYREPORT_FOUND Počet nalezeno 

LOCALITYREPORT_LICENSED Počet licencováno 

TLocalityReport2 Výsledky lokalit (software - podle jednotlivých počítačů) 

L_REPORT2_L_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TLocalityComputer 

L_REPORT2_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

L_REPORT2_LICENSED Počet licencí 

TLocalityLicense Licence v lokalitách 

LOCALITYLICENSE_LOCALITY_

ID Lokalita. Vazba na TLocality 

LOCALITYLICENSE_PRODUCT

_ID Produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

LOCALITYLICENSE_COUNT Počet přidělených licencí 

Ostatní 

TSettings Nastavení 

TSettingsData Nastavení - binární data 

SETTINGSDATA_SETTINGS_ID Položka nastavení. Vazba na TSettings 

SETTINGSDATA_FLAGS Interní příznak. 

SETTINGSDATA_DATA Binární data, soubory. 

TVersion Informace o verzích AuditPro modulů 

TEvent Log událostí  

EVENT_TYPE Typ události (0 = chyba, 1 = informace, 2 = varování) 

EVENT_DATETIME Datum 

EVENT_SOURCE Zdroj (1 = AuditServer, 2 = Console) 

EVENT_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

EVENT_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

EVENT_DESCRIPTION Popis události 

EVENT_TYPE_ID Interní použití 

TScanScheduler Nastavení online-plánovače 

SCANSCHEDULER_DATETIME Plánované datum provedení akcí 

SCANSCHEDULER_LASTDATETI

ME Datum naposledy provedené akce 

SCANSCHEDULER_COMPUTE

R_ID Počítač. Vazba na TComputer 

SCANSCHEDULER_DOMAIN_I

D Doména. Vazba na TDomain 

SCANSCHEDULER_INTERVAL 

Interval. 0 = Vypnuto, 1 = Denně, 2 = Týdně, 3 = Měsíčně, 4 = 

Čtvrtletně, 5 = Ročně, 6 = Jednorázově 

SCANSCHEDULER_DAY Den uskutečnění 
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SCANSCHEDULER_CMD_SEQ

UENCE 

Operace k provedení. 1 = WakeOnLan, 2 = Instalovat, 4 = Sběr 

dat, 8 = Importovat, 16 = Odinstalovat, 32 = Vypnout 

SCANSCHEDULER_STATUS Stav 

SCANSCHEDULER_USERNAME - 

SCANSCHEDULER_PASSWOR

D - 

TCollection Výběry 

COLLECTION_NATIVEID Interní native ID 

COLLECTION_NAME Název 

COLLECTION_DESCRIPTION Popis 

COLLECTION_TYPE Typ (uživatelský/původní) 

COLLECTION_QUERY SQL dotaz 

COLLECTION_FLAGS  Interní nastavení 

TLinkProduct Převodní tabulka produkt-produkt pro importy licencí 

LINKPRODUCT_PRODUCT_ID Produkt. Vazba na TProduct 

LINKPRODUCT_MANUFACTUR

ER Externí výrobce 

LINKPRODUCT_PRODUCTNA

ME Externí vázev produktu 

LINKPRODUCT_PRODUCTNA

ME2 Externí vázev produktu 2 

LINKPRODUCT_PRODUCTNA

ME3 Externí vázev produktu 3 

LINKPRODUCT_PRODUCTNA

ME4 Externí vázev produktu 4 

LINKPRODUCT_NOTE Poznámka 

LINKPRODUCT_DATE_CREATE

D Datum vytvoření 

LINKPRODUCT_DATE_LASTUSE

D Naposledy změněno 

LINKPRODUCT_USE_COUNT Počet použití 

LINKPRODUCT_FLAGS Interní nastavení 

TTranslate Převodní tabulka pro překlady textů 

TRANSLATE_TABLE tabulka, která se bude překládat 

TRANSLATE_COLUMN sloupec, jehož hodnota se bude překládat 

TRANSLATE_TYPE typ překladu 

TRANSLATE_ENTITY_ID typ entity ID 

TRANSLATE_LANGUAGE jazyk (LCID: 1029 = cz, 1033 = en) 

TRANSLATE_VALUE text překladu 

TWeekHour Předdefinované týdenní hodiny pro použití v aplikaci 

WEEKHOUR_NAME Název 

WEEKHOUR_DATA Data 

WEEKHOUR_FLAGS Stav (1 = aktivní) 

THoliday Předdefinované svátky pro použití v aplikaci 

HOLIDAY_STATE Stát (1029 = czech, 1033 = english atd) 

HOLIDAY_MONTH Měsíc 

HOLIDAY_DAY Den 

HOLIDAY_FLAGS Stav (1 = aktivní) 

Dashboard 

TLive 

Alerty, novinky, informace v rámci dashboardu, tabulka je 

součástí původní knihovny produktů (aktualizací) 

LIVE_NATIVEID Interní native ID 

LIVE_TYPE Typ 

LIVE_RELEVANCE Závažnost 

LIVE_ENTITYTYPE_FLAG Typ entity 

LIVE_NAME Název 
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LIVE_DESCRIPTION Popis 

LIVE_CATEGORY Kategorie 

LIVE_QUERY SQL dotaz 

LIVE_QUERYFORMAT Formát SQL dotazu 

LIVE_DISPLAYFORMAT Formát zobrazení 

LIVE_LEVEL2SELECT SQL select pro detailní dotaz 

LIVE_RETURNVALUETYPE Typ návratové hodnoty 

LIVE_PARAMS Počet parametrů 

LIVE_NUMBER1 Parametr 1 

LIVE_NUMBER2 Parametr 2 

LIVE_STRING Parametr string 

LIVE_ACTION Typ navazující akce 

LIVE_COMMAND Navazující akce 

LIVE_FLAGS Interní nastavení 

TLiveRes Předpočítané výsledky v rámci dashboardu/Live 

LIVERES_LIVE_ID Vazba na definici v TLive, TUserLive 

LIVERES_DATE Datum výpočtu 

LIVERES_VALUE Hodnota 

LIVERES_PERCENTAGE Procentní vyjádření 

TUserLive Uživatelská tabulka pro live záznamy 

TTaskDef Definice úkolu 

TASKDEF_NATIVEID Interní native ID 

TASKDEF_NAME Název úkolu 

TASKDEF_DESCRIPTION Popis 

TASKDEF_TYPE Typ 

TASKDEF_CATEGORY Kategorie 

TASKDEF_INTERVALTYPE Typ intervalu 

TASKDEF_INTERVAL Hodnota intervalu 

TASKDEF_ESTIMATE_DAYS Odhad trvání (dny) 

TASKDEF_LIVE_NATIVEID Vazba na TLive Native ID 

TASKDEF_ACTION Typ navazující akce 

TASKDEF_COMMAND Navazující akce 

TASKDEF_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

TASKDEF_FLAGS  Interní nastavení 

TTask Úkol 

TASK_NATIVEID Interní native ID 

TASK_DATE Datum 

TASK_DATESTART Datum zahájení 

TASK_DATEEND Datum ukončení 

TASK_DATEDUE Termín úkolu  

TASK_DATEFINISHED Datum dokončení 

TASK_NAME Název 

TASK_NOTE Poznámka 

TASK_CATEGORY Kategorie 

TASK_TYPE Typ 

TASK_STATUS Stav 

TASK_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

TASK_AUDIT_ID Audit. Vazba na TAudit 

TASK_FLAGS  Interní nastavení 

TASK_OUTLOOK_UID Outlookovské UID spojené se záznamem v Outlooku (pro 

synchronizaci) 

Modul „Správa majetku“ 

TAsset Záznamy objektů majetku 

ASSET_PARENT_ID parent objekt, vazba na Tasset 

ASSET_ASSETTYPE_ID typ objektu, vazba na TassetType 
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ASSET_STATUS 

stav objektu (1 - používání, 2 - sklad, 4 - oprava, 8 - vyřazeno, 

16 - objednávka, 32 - spotřeba) 

ASSET_FLAGS příznaky visualizace objektu (1...expanded, 0...collapsed) 

ASSET_NATIVEASSET_ID 

vazba na objekt v tabulce TComputer (ASSET_ASSETTYPE_ID = 

1), TUser (ASSET_ASSETTYPE_ID=2), TDevice 

(ASSET_ASSETTYPE_ID=3) 

TAssetAccess Přístupová práva dle složek v majetku 

ASSETACCESS_ASSET_ID Objekt, vazba na TAsset 

ASSETACCESS_TRUSTED Typ loginu do SQL (0...SQL, 1...integrovaný) 

ASSETACCESS_UID Uživatelské jméno uživatele pro přístup 

ASSETACCESS_TYPE  

ASSETACCESS_FLAGS 

Typ přístupu: SELECT=1, INSERT=2, DELETE=4, UPDATE=8, 

128=Jednotlivý, 256=Vlastník 

TAssetTypeAccess Přístupová práva dle typů objektů v majetku 

ASSETTYPEACCESS_ASSETTYPE

_ID Typ objektu/procesu, vazba na TAssetType/TAssetProcessType 

ASSETTYPEACCESS_TRUSTED Typ loginu do databáze (0 - SQL, 1 - integrovaný) 

ASSETTYPEACCESS_USER_UID Uživatelské jméno uživatele pro přístup 

ASSETTYPEACCESS_FLAGS Typ přístupu: SELECT=1, INSERT=2, DELETE=4, UPDATE=8, 

128=Jednotlivý, 256=Vlastník 

TAttributeTypeAccess Přístupová práva dle typů vlastností v majetku 

ACCESS_ATTRIBUTETYPE_ID Typ vlastnosti, vazba na TAttributeType 

ACCESS_TRUSTED Typ autentizace 1 = integrovaná 

ACCESS_USER_UID Uživatelské jméno 

ACCESS_FLAGS Oprávnění (bitový součet) 

TAssetLink Vazby mezi objekty majetku 

ASSETLINK_ASSET1_ID Objekt, vazba na TAsset 

ASSETLINK_ASSET2_ID Objekt, vazba na TAsset 

ASSETLINK_FLAGS Typ vazby mezi objekty 

ASSETLINK_ATTRIBUTE_ID 

Vlastnost. Vazba na TAttribute. Použito pro typ vlastnosti 

„Vazba“ 

ASSETLINK_ATTRIBUTEFILE_ID 

Soubor. Vazba na TAttributeFile. Použito pro přiřazení jednoho 

souboru více objektům (např. hromadná převodka) 

ASSETLINK_DATE Datum přiřazení 

TAssetProcess Historie (procesů) objektů 

ASSETPROCESS_DATE Datum procesu 

ASSETPROCESS_ASSETPROCE

SSTYPE_ID Typ procesu, vazba na TAssetProcessType 

ASSETPROCESS_ASSET_ID Typ objektu, vazba na TAsset 

ASSETPROCESS_USER_ID Uživatel, který vytvořil proces. Vazba na TUser. 

TAssetProcessType Typy procesů pro zaznamenávání historie majetku (číselník) 

ASSETPROCESSTYPE_NAME Název procesu 

ASSETPROCESSTYPE_ICON_ID Ikona pro visualizaci, link na TIcon 

ASSETPROCESSTYPE_NATIVEID Interní číslování 

ASSETPROCESSTYPE_FLAGS 

Interní nastavení. (1 – aktivní, 2 – převodka, 128 – zobrazovat, 

512 – protokol) 

ASSETPROCESSTYPE_NOTE Poznámka 

TAssetShare Přiřazení objektů uživatelům 

ASSETSHARE_ASSET_ID Objekt, vazba na TAsset 

ASSETSHARE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

ASSETSHARE_FLAGS Typ vazby, 1...používání, 2...zapůjčeno, 3...vlastník, atd. 

ASSETSHARE_DATE Datum 

TAssetType Typy objektů majetku (číselník) 

ASSETTYPE_NAME Název typu objektu 

ASSETTYPE_ICON_ID Ikona pro visualizaci, link na TIcon 

ASSETTYPE_NATIVEID Interní číslování 
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ASSETTYPE_FLAGS 

Interní nastavení. (1 – aktivní, 2 – synchronizovat, 3 – kontejner, 

128 – zobrazovat, 512 – protokol) 

ASSETTYPE_NOTE Poznámka 

ASSETTYPE_COLOR 

Barva tohoto typu majetku pro zobrazování v hlavním okně 

evidence 

TAssetConfirm Schvalování majetku 

ASSETCONFIRM_ASSET_ID Objekt, kterého se týká 

ASSETCONFIRM_DATE Datum žádosti 

ASSETCONFIRM_DATE2 Datum schválení 

ASSETCONFIRM_ASSET_PARE

NT_ID Cílový kontejner 

ASSETCONFIRM_ASSET_USER_I

D Cílový uživatel 

ASSETCONFIRM_USER_ID Žadatel 

ASSETCONFIRM_ADMIN_ID Schvalovatel 

ASSETCONFIRM_NOTE Poznámka žadatele 

ASSETCONFIRM_NOTE2 Poznámka schvalovatele 

ASSETCONFIRM_STATUS Stav schválení 

ASSETCONFIRM_FLAGS Interní nastavení 

TAttribute Záznamy hodnot vlastností objektů 

ATTRIBUTE_ASSET_ID Objekt, vazba na TAsset 

ATTRIBUTE_ATTRIBUTETYPE_ID Typ vlastnosti, vazba na TAttributeType 

ATTRIBUTE_DATE Hodnota - Datum, platí pokud ATTRIBUTETYPE_VALUETYPE=0 

ATTRIBUTE_NUMBER Hodnota - Číslo, platí pokud ATTRIBUTETYPE_VALUETYPE=1 

ATTRIBUTE_STRING Hodnota - Text, platí pokud ATTRIBUTETYPE_VALUETYPE=2 

ATTRIBUTE_FLOAT 

Hodnota - Desetinné číslo, platí pokud 

ATTRIBUTETYPE_VALUETYPE=7 

TAttributeEnum Hodnoty výčtů vlastností typů „Výčet“ (číselník) 

ATTRIBUTEENUM_ATTRIBUTETY

PE_ID Typ vlastnosti, vazba na TAttributeType 

ATTRIBUTEENUM_VALUE Hodnota výčtu 

ATTRIBUTEENUM_NATIVEID Interní číslování 

ATTRIBUTEENUM_DESCRIPTIO

N Popis položky zobrazovaný při volbě položky 

TAttributeHistory Historie hodnot vlastností 

ATTRIBUTEHISTORY_ATTRIBUTE

_ID Vlastnost, vazba na TAttribute 

ATTRIBUTEHISTORY_MODIFIED

_DATE Datum změny hodnoty 

ATTRIBUTEHISTORY_DATE Hodnota - datum 

ATTRIBUTEHISTORY_NUMBER Hodnota - číslo 

ATTRIBUTEHISTORY_STRING Hodnota - string 

ATTRIBUTEHISTORY_FLOAT Hodnota - desetinné číslo 

ATTRIBUTEHISTORY_USER_ID Uživatel, který změnu provedl, vazba na TUser 

TAttributeFile Záznamy souborů vlastností typů „Soubor“ 

ATTRIBUTEFILE_ATTRIBUTE_ID Vlastnost, vazba na TAttribute 

ATTRIBUTEFILE_NAME Název souboru 

ATTRIBUTEFILE_DATA Data (BLOB) 

TAttributeShare Přiřazení typů vlastností k typům objektů 

ATTRIBUTESHARE_ASSETTYPE_I

D Objekt, vazba na TAsset 

ATTRIBUTESHARE_ATTRIBUTETY

PE_ID Typ vlastnosti, vazba na TAttributeType 

ATTRIBUTESHARE_ENUMORDE

R Pořadí visualizace vlastností v seznamu 

ATTRIBUTESHARE_LABELORDE

R Pořadí visualizace vlastností, ze kterých je složen název objektu 



   

165 

ATTRIBUTESHARE_FLAGS 

Interní nastavení. 4/8...zákaz duplicit, 16/32...Sekvence, 

64...Nabízet existující, 128...editovat vlastnost procesu při jeho 

přidání, 256/512...zákaz editace 

ATTRIBUTESHARE_DEFAULT Výchozí hodnota 

TAttributeType Typy vlastností (číselník) 

ATTRIBUTETYPE_NAME Název typu vlastnosti 

ATTRIBUTETYPE_ICON_ID Ikona pro visualizaci, link na TIcon 

ATTRIBUTETYPE_VALUETYPE 

Datum=0, Číslo=1, Text=2, Ano/Ne=3, Výčet=4, Soubor=5, 

Čárový kód=6, Desetinné číslo=7 

ATTRIBUTETYPE_NATIVEID Interní číslování 

ATTRIBUTETYPE_FLAGS 

Interní nastavení. (1 – aktivní, 2/4 - zákaz duplicit, 8/16 – 

sekvence, 32/64 – nabízet existující, 128 – zobrazovat 

v sestavách, 256 – nepovolit editaci, 512 - protokol 

ATTRIBUTETYPE_UNITS Typ jednotek 

ATTRIBUTETYPE_DEFAULT Výchozí (default) hodnota 

ATTRIBUTETYPE_NOTE Poznámka 

ATTRIBUTETYPE_XML XML tag této vlastnosti pro maj. connector 

ATTRIBUTETYPE_COLOR Barva vlastnosti pro zobrazování v hlavním okně evidence 

TProtocol Změnový protokol v majetku 

PROTOCOL_DATE Datum vytvoření 

PROTOCOL_NUMBER Číslo 

PROTOCOL_PREV_NUMBER Navazuje na číslo 

PROTOCOL_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

PROTOCOL_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

PROTOCOL_TYPE Typ 

PROTOCOL_FLAGS Stav 

PROTOCOL_NOTE Poznámka 

TProtocolShare Obsah protokolů v majetku 

PROTOCOLSHARE_DATE Datum 

PROTOCOLSHARE_TYPE Typ 

PROTOCOLSHARE_PROTOC

OL_ID Protokol. Vazba na TProtocol 

PROTOCOLSHARE_ASSETPRO

CESS_ID Proces, který vyvolal změnu. Vazba na TAssetProcess 

PROTOCOLSHARE_ATTRIBUTE

_ID Vlastnost, která vyvolala změnu. Vazba na TAttribute 

PROTOCOLSHARE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

PROTOCOLSHARE_NOTE Poznámka 

PROTOCOLSHARE_FLAGS Stav 

Modul „Monitor využití počítačů“ 

TPrintJob Tisková fronta 

PRINTJOB_USAGE_ID Záznam MON souboru, vazba na TUsage 

PRINTJOB_DATE Datum 

PRINTJOB_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

PRINTJOB_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

PRINTJOB_PRINTER Název tiskárny 

PRINTJOB_PORT Název portu 

PRINTJOB_DOCUMENT Název dokumentu 

PRINTJOB_PAGESPRINTED Počet vytištěných stran 

PRINTJOB_PAGESTOTAL Počet stran celkem 

PRINTJOB_BYTESPRINTED Počet vytištěných bytů 

PRINTJOB_BYTESTOTAL Počet bytů celkem 

PRINTJOB_PAPERSIZE Velikost papíru 

PRINTJOB_COLOR Barevně (1 - Ano) 

PRINTJOB_QUALITY Kvalita 

PRINTJOB_COPIES Počet kopií 
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TProductUsage Spuštěné aplikace na počítači (spuštění/ukončení) 

PRODUCTUSAGE_USAGE_ID Záznam MON souboru, vazba na TUsage 

PRODUCTUSAGE_COMPUTER

_ID Počítač. Vazba na TComputer 

PRODUCTUSAGE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

PRODUCTUSAGE_BEGINDATE Datum spuštění 

PRODUCTUSAGE_ENDDATE Datum ukončení 

PRODUCTUSAGE_FORBIDDEN Zakázán (0=Ne, 1=Ano) 

PRODUCTUSAGE_USERLOGIN

_ID Login uživatele. Vazba na TUserLogin 

PRODUCTUSAGE_CPU Průměrné vytížení procesoru procesem 

PRODUCTUSAGE_RAM Průměrné vytížení paměti procesem 

PRODUCTUSAGE_FILEHEADER

_ID Spuštěný soubor, vazba na TFileHeader 

TProductUsageF Spuštěné aplikace na počítači na popředí 

PRODUCTUSAGEF_USAGE_ID Záznam MON souboru, vazba na TUsage 

PRODUCTUSAGEF_BEGIN Začátek (počet minut od půlnoci) 

PRODUCTUSAGEF_DURATION Trvání (počet minut) 

PRODUCTUSAGEF_KEYBOAR

D Počet úhozů na klávesnici 

PRODUCTUSAGEF_MOUSE Počet kliknutí myší 

PRODUCTUSAGEF_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

PRODUCTUSAGEF_FILEHEADE

R_ID 

Spuštěný soubor. Vazba na TFileHeader 

PRODUCTUSAGEF_TITLE Titulek WWW stránky. 

TProductUsageFileDef Spuštěné aplikace na počítači (definice) 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_MA

NUFACTURER_MASK Výrobce - definice hlavičky souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_PRO

DNAME_MASK Produkt - definice hlavičky souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_PRO

DVER_MASK Verze - definice hlavičky souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_LAN

GUAGE Jazyk - definice hlavičky souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_FILE

NAME_MASK Název souboru - definice hlavičky souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_FILE

SIZE Velikost - definice hlavičky souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_DES

C_MASK Popis - definice hlavičky souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_CR

C CRC souboru 

PRODUCTUSAGEFILEDEF_PRO

DUCT_ID Vyhodnocen jako produkt. Vazba na TProduct, TUserProduct 

TProductUsageFileDefShare Spuštěné aplikace na počítači (přiřazení definic počítačům) 

PRODUCTUSAGEFILEDEFSHAR

E_PRODUCTUSAGEFILEDEF_ID Definice souboru. Vazba na TProductUsageFileDef 

PRODUCTUSAGEFILEDEFSHAR

E_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

PRODUCTUSAGEFILEDEFSHAR

E_FLAGS 

Typ přiřazení souboru k počítači: 1=ignorovaný, 2=zakázaný, 

4=povolený, 8=sledovaný 

TUsage Denní záznam o .MON souboru 

USAGE_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

USAGE_BEGINDATE Datum zahájení monitorování 

USAGE_TYPE Typ (1 = mobilní platforma, 256 = realtime mon) 

TUsageFile .MON Soubory (binárně) 

USAGEFILE_USAGE_ID Záznam o MON souboru. Vazba na TUsage 
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USAGEFILE_NAME Název souboru 

USAGEFILE_DATA Data (BLOB) 

TUsageStats Souhrnná statistika z MON souborů 

USAGESTATS_USAGE_ID Záznam o MON souboru. Vazba na TUsage 

USAGESTATS_TYPE Typ: 1 (CPU), 2 (RAM), 3 (DISK), 4 (CDROM), 5 (KEYBOARD), 6 

(MOUSE), 7 (NETWORK), 8 (NETWORK) 

USAGESTATS_VALUE Souhrnná hodnota (průměr/součet za den) 

TUserLogin Přihlašování uživatelů k počítačům 

USERLOGIN_USAGE_ID Záznam o MON souboru. Vazba na TUsage 

USERLOGIN_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

USERLOGIN_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

USERLOGIN_BEGINDATE Datum a čas přihlášení 

USERLOGIN_ENDDATE Datum a čas odhlášení 

USERLOGIN_SERVER_ID 

Počítač, na který se uživatel přihlásil (týká se např. 

terminálových serverů). Vazba na TComputer 

TUsageTitle Titulky a URL v internetu 

USAGETITLE_USAGE_ID Záznam o MON souboru. Vazba na TUsage 

USAGETITLE_BEGINDATE Datum 

USAGETITLE_NAME Titulek 

USAGETITLE_URL URL adresa 

USAGETITLE_DURATION Trvání (minuty) 

USAGETITLE_USAGEURL_ID URL adresa. Vazba na TUrl 

USAGETITLE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

TUsageProfile WWW kategorie 

USAGEPROFILE_PARENT_ID Nadřazený profil. Vazba na TUsageProfile 

USAGEPROFILE_NAME Název 

USAGEPROFILE_NOTE Poznámka 

USAGEPROFILE_FLAGS Stav 

TUsageProfileContent Obsah WWW kategorií 

USAGEPROFILECONTENT_PR

OFILE_ID Profil. Vazba na TUsageProfile 

USAGEPROFILECONTENT_TITL

E Titulek 

USAGEPROFILECONTENT_URL URL adresa 

USAGEPROFILECONTENT_FLA

GS Stav 

TUsageProfileContent Náhrada obsahu WWW kategorií (uživatelsky definovaná) 

USAGEPROFILECONTENT_ID ID. Primární klíč. 

USAGEPROFILECONTENT_PR

OFILE_ID Profil. Vazba na TUsageProfile 

USAGEPROFILECONTENT_TITL

E Titulek 

USAGEPROFILECONTENT_URL URL adresa 

USAGEPROFILECONTENT_FLA

GS Stav 

TUsageUrl Url adresa 

USAGEURL_URL Adresa 

USAGEURL_PROFILECONTENT

_ID Vazba na obsah internetového profilu (TUsageProfileContent) 

USAGEURL_FLAGS Stav 

USAGEURL_NAME Název WWW stránky (titulek) 

TUserUsageProfile Uživatelská tabulka - WWW kategorie 

TUserUsageProfileContent Uživatelská tabulka - obsah WWW kategorií 

TFsOperation Operace na USB zařízeních 

FSOPERATION_DATE Datum 

FSOPERATION_COMPUTER_ID Počítač. Vazba na TComputer 
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FSOPERATION_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

FSOPERATION_TYPE Typ operace 

FSOPERATION_FILEINST_ID Soubor. Vazba na TFileInst 

FSOPERATION_FSDEVICE_ID USB zařízení, vazba na TFsDevice 

TFsDevice USB zařízení 

FSDEVICE_MODEL Model 

FSDEVICE_SERIALNUMBER Sériové číslo 

TNetConnection Síťová připojení 

NETCONNECTION_USAGE_ID Záznam o MON souboru. Vazba na TUsage 

NETCONNECTION_COMPUTE

R_ID Počítač. Vazba na TComputer 

NETCONNECTION_BEGINDAT

E Datum začátku 

NETCONNECTION_ENDDATE Datum konce 

NETCONNECTION_NAME Název síťového připojení 

NETCONNECTION_IPADDRES

S IP adresa 

NETCONNECTION_MACADD

RESS MAC adresa 

NETCONNECTION_TYPE Typ (Ethernet, Wi-Fi atd.) 

NETCONNECTION_FLAGS Stav 

Modul „Čárové kódy“ 

TBarcodeSettings Nastavení parametrů pro generování čárových kódů 

Logování změn v databázi 

TLoggingAction Typ akce (Insert, Update, Delete, ...) 

LOGGINGACTION_NAME Název 

LOGGINGACTION_FLAGS Identifikační číslo 

LOGGINGACTION_ACTIVE Aktivní (0=ne, 1=ano) 

TLoggingApplication Aplikace (např. AuditPro console, AuditPro server, ...) 

LOGGINGAPPLICATION_NA

ME Název 

LOGGINGAPPLICATION_INSE

RT Aktivní pro operaci INSERT 

LOGGINGAPPLICATION_UPD

ATE Aktivní pro operaci UPDATE 

LOGGINGAPPLICATION_DEL

ETE Aktivní pro operaci DELETE 

LOGGINGAPPLICATION_ACTI

VE Aktivní (0=ne, 1=ano) 

TLoggingColumn Sledovaný sloupec 

LOGGINGCOLUMN_TABLE_ID Tabulka. Vazba na TLoggingTable 

LOGGINGCOLUMN_COLUM

N Sloupec (hodnota dle COLUMNS_UPDATED()) 

LOGGINGCOLUMN_FLAGS Interní nastavení 

TLoggingData Data logování 

LOGGINGDATA_TABLE_ID Tabulka. Vazba na TLoggingTable 

LOGGINGDATA_ENTITY_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 

LOGGINGDATA_ROWS Počet změněných záznamů 

LOGGINGDATA_COLUMNS_

UPDATED Změněné sloupce dle COLUMNS_UPDATED() 

LOGGINGDATA_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

LOGGINGDATA_ACTION Typ akce, dle LOGGINGACTION_FLAGS 

LOGGINGDATA_DATE Datum operace 

LOGGINGDATA_HOSTNAME_

ID Stanice. Vazba na TLoggingHostname 

LOGGINGDATA_APPLICATIO

N_ID Aplikace. Vazba na TLoggingApplication 
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LOGGINGDATA_DATEPROCE

SSED Datum zpracování (pro navazující procesy) 

LOGGINGDATA_FLAGS Interní nastavení 

TLoggingHostname Stanice  

LOGGINGHOSTNAME_NAME Název nebo IP adresa 

LOGGINGHOSTNAME_INSERT Aktivní pro operaci INSERT 

LOGGINGHOSTNAME_UPDAT

E Aktivní pro operaci UPDATE 

LOGGINGHOSTNAME_DELETE Aktivní pro operaci DELETE 

LOGGINGHOSTNAME_ACTIV

E Aktivní (0=ne, 1=ano) 

TLoggingSettings Nastavení logování 

LOGGINGSETTINGS_TYPE Typ nastavení 

LOGGINGSETTINGS_DATE Hodnota (Datum) 

LOGGINGSETTINGS_NUMBER Hodnota (Číslo) 

LOGGINGSETTINGS_STRING Hodnota (String) 

TLoggingTable Tabulky pro logování (seznam všech tabulek v DB) 

LOGGINGTABLE_NAME Název 

LOGGINGTABLE_INSERT Aktivní pro operaci INSERT 

LOGGINGTABLE_UPDATE Aktivní pro operaci UPDATE 

LOGGINGTABLE_DELETE Aktivní pro operaci DELETE 

LOGGINGTABLE_ACTIVE Aktivní (0=ne, 1=ano) 

TLoggingTrigger Šablona logovacího triggeru 

LINE Data triggeru 

TLoggingUser Uživatel 

LOGGINGUSER_NAME Název 

LOGGINGUSER_INSERT Aktivní pro operaci INSERT 

LOGGINGUSER_UPDATE Aktivní pro operaci UPDATE 

LOGGINGUSER_DELETE Aktivní pro operaci DELETE 

LOGGINGUSER_ACTIVE Aktivní (0=ne, 1=ano) 

Modul „ServiceDesk“ 

T2Settings Nastavení 

SETTINGS_NAME Název položky 

SETTINGS_DATE Hodnota (Datum) 

SETTINGS_NUMBER Hodnota (Číslo) 

SETTINGS_STRING Hodnota (String) 

SETTINGS_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TAnnouncement Oznámení 

ANNOUNCEMENT_DATE Datum 

ANNOUNCEMENT_DATESTART Datum počátku 

ANNOUNCEMENT_DATEEND Datum ukončení 

ANNOUNCEMENT_NAME Název 

ANNOUNCEMENT_BODY Text 

ANNOUNCEMENT_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

ANNOUNCEMENT_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

ANNOUNCEMENT_CATEGOR

Y_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

ANNOUNCEMENT_ORGUNIT_I

D Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

ANNOUNCEMENT_FLAGS Interní nastavení. 

TAttachment Příloha (k emailu, k požadavku, ke stažení atd.) 

ATTACHMENT_ENTITYTYPE_FL

AG Typ entity. Vazba na TEntityType 

ATTACHMENT_ENTITY_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 

ATTACHMENT_DESCRIPTION Popis 

ATTACHMENT_CONTENTTYPE Typ obsahu (např. BMP, JPG, AVI, DOC) 
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ATTACHMENT_FILENAME Název souboru 

ATTACHMENT_CONTENTID Vnitřní identifikátor 

ATTACHMENT_FILESIZE Velikost souboru 

ATTACHMENT_DATA Data (BLOB) 

ATTACHMENT_FLAGS Interní nastavení. 

TComment Komentář 

COMMENT_PARENT_ID Nadřazený komentář. Vazba na TComment 

COMMENT_ENTITYTYPE_FLAG Typ entity. Vazba na TEntityType 

COMMENT_ENTITY_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 

COMMENT_DATE Datum 

COMMENT_TEXT Text 

COMMENT_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

COMMENT_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

COMMENT_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

COMMENT_FLAGS Interní nastavení. 

TConfirm Záznamy o schvalování 

CONFIRM_CONFIRMDEF_ID Typ schvalování. Vazba na TConfirmDef 

CONFIRM_ENTITYTYPE_FLAG Typ entity. Vazba na TEntityType 

CONFIRM_ENTITY_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 

CONFIRM_DATE Datum 

CONFIRM_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

CONFIRM_NOTE Poznámka 

CONFIRM_FLAGS 

Stav. (0 - ve frontě, 1 - ke schválení, 2 - schváleno, 3 - 

zamítnuto, 32 - oznámeno nahoru, 64 - oznámeno dolu, 128 - 

zpracován) 

TConfirmDef Definice schvalování 

CONFIRMDEF_DATE Datum 

CONFIRMDEF_NAME Název 

CONFIRMDEF_DESCRIPTION Popis 

CONFIRMDEF_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

CONFIRMDEF_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

CONFIRMDEF_ENTITYTYPE_FL

AG Typ entity. Vazba na TEntityType 

CONFIRMDEF_LEVEL Úroveň (1-3) 

CONFIRMDEF_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

CONFIRMDEF_TEAM_ID Team. Vazba na TTeam 

CONFIRMDEF_CUSTOMER_ID Zákazník. Vazba na TCustomer 

CONFIRMDEF_DEPARTMENT_I

D Oddělení. Vazba na TDepartment 

CONFIRMDEF_TEMPLATE1_ID Šablona pro oznamování nahoru. Vazba na TTemplate 

CONFIRMDEF_TEMPLATE2_ID Šablona pro oznamování dolu. Vazba na TTemplate 

CONFIRMDEF_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

CONFIRMDEF_FLAGS 

Stav. (1 – aktivní, 2 – vedoucí oddělení uživatele, 4 – vedoucí 

týmu uživatele, 8 – přidělený uživatel, 16 – paralelní 

schvalování, 32 – oznamovat nahoru, 64 – oznamovat dolu) 

TDepartment Oddělení 

DEPARTMENT_PARENT_ID Nadřazené oddělení. Vazba na TDepartment 

DEPARTMENT_NAME Název 

DEPARTMENT_DESCRIPTION Popis 

DEPARTMENT_EMAIL Emailová adresa 

DEPARTMENT_UID Identifikátor 

DEPARTMENT_NUMBER Číslo 

DEPARTMENT_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

DEPARTMENT_FLAGS Stav 

TDepartmentMember Uživatelé v oddělení 

DEPARTMENTMEMBER_DEPAR Oddělení. Vazba na TDepartment 
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TMENT_ID 

DEPARTMENTMEMBER_USER_I

D Uživatel. Vazba na TUser 

DEPARTMENTMEMBER_DATE Datum 

DEPARTMENTMEMBER_FLAGS Stav 

TCustomer Zákazník 

CUSTOMER_NAME Název 

CUSTOMER_DESCRIPTION Popis 

CUSTOMER_EMAIL1 Email 

CUSTOMER_EMAIL2 Email 

CUSTOMER_ITEM1 Pole 1 

CUSTOMER_ITEM2 Pole 2 

CUSTOMER_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

CUSTOMER_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

CUSTOMER_PRIORITY_ID Priorita. Vazba na TItemPriority 

CUSTOMER_SLA_ID SLA. Vazba na TSla 

CUSTOMER_RATING Hodnocení 

CUSTOMER_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

CUSTOMER_FLAGS Interní nastavení. 

TDownload Ke stažení 

DOWNLOAD_DATE Datum 

DOWNLOAD_NAME Název 

DOWNLOAD_DESCRIPTION Popis 

DOWNLOAD_LINK Odkaz 

DOWNLOAD_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

DOWNLOAD_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

DOWNLOAD_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

DOWNLOAD_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

DOWNLOAD_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

DOWNLOAD_FLAGS Interní nastavení. 

TEmail Emaily 

EMAIL_PARENT_ID Předchozí email. Vazba na TEmail 

EMAIL_DATE Datum 

EMAIL_SUBJECT Věc 

EMAIL_FROMNAME Od (jméno) 

EMAIL_FROMEMAIL Od (adresa) 

EMAIL_TO Komu (jméno, adresa) 

EMAIL_CC CC 

EMAIL_BODY Text 

EMAIL_CRC CRC emailu 

EMAIL_CUSTOMER_ID Zákazník. Vazba na TCustomer 

EMAIL_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

EMAIL_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

EMAIL_TICKET_ID Požadavek. Vazba na TTicket 

EMAIL_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

EMAIL_FLAGS Interní nastavení. 

TEntityType Typ entity 

ENTITYTYPE_NAME Název 

ENTITYTYPE_FLAG Typ entity. Identifikační číslo 

TEntityLink Vazby mezi různými entitami 

ENTITYLINK_ENTITYTYPE1_FLA

G Typ entity. Vazba na TEntityType 

ENTITYLINK_ENTITY1_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 

ENTITYLINK_ENTITYTYPE2_FLA

G Typ entity. Vazba na TEntityType 

ENTITYLINK_ENTITY2_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 
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ENTITYLINK_DATE Datum 

ENTITYLINK_FLAGS Stav 

TFaq Nejčastější dotaz 

FAQ_DATE Datum 

FAQ_NUMBER Číslo 

FAQ_SYMPTOMS Symptomy 

FAQ_PROBLEMDESC Popis problému 

FAQ_RESOLUTIONDESC Popis řešení 

FAQ_MOREINFORMATION Více informací 

FAQ_KEYWORDS Klíčová slova 

FAQ_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

FAQ_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

FAQ_STATUS_ID Status. Vazba na TITemStatus 

FAQ_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

FAQ_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

FAQ_FLAGS Interní nastavení. 

TItemCategory Kategorie (číselník) 

ITEMCATEGORY_NAME Název 

ITEMCATEGORY_DESCRIPTIO

N Popis 

ITEMCATEGORY_ENTITYTYPE_

FLAG Použití v entitách. Bitový součet identifikačních čísel entit. 

ITEMCATEGORY_ENUMORDE

R Pořadí zobrazování 

ITEMCATEGORY_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TItemChannel Kanál (číselník) 

ITEMCHANNEL_NAME Název 

ITEMCHANNEL_DESCRIPTION Popis 

ITEMCHANNEL_ENTITYTYPE_FL

AG Použití v entitách. Bitový součet identifikačních čísel entit. 

ITEMCHANNEL_ENUMORDER Pořadí zobrazování 

ITEMCHANNEL_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TItemImpact Dopad (číselník) 

ITEMIMPACT_NAME Název 

ITEMIMPACT_DESCRIPTION Popis 

ITEMIMPACT_ENTITYTYPE_FLA

G  

ITEMIMPACT_ENUMORDER Pořadí zobrazování 

ITEMIMPACT_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TItemPriority Priorita (číselník) 

ITEMPRIORITY_NAME Název 

ITEMPRIORITY_DESCRIPTION Popis 

ITEMPRIORITY_ENTITYTYPE_FLA

G Použití v entitách. Bitový součet identifikačních čísel entit. 

ITEMPRIORITY_ENUMORDER Pořadí zobrazování 

ITEMPRIORITY_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TItemStatus Stav (číselník) 

ITEMSTATUS_NAME Název 

ITEMSTATUS_DESCRIPTION Popis 

ITEMSTATUS_ENTITYTYPE_FLAG Použití v entitách. Bitový součet identifikačních čísel entit. 

ITEMSTATUS_ENUMORDER Pořadí zobrazování 

ITEMSTATUS_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TItemSubject Objekt (číselník) 

ITEMSUBJECT_NAME Název 

ITEMSUBJECT_DESCRIPTION Popis 

ITEMSUBJECT_ENTITYTYPE_FLA Použití v entitách. Bitový součet identifikačních čísel entit. 
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G 

ITEMSUBJECT_ENUMORDER Pořadí zobrazování 

ITEMSUBJECT_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TItemType Typ (číselník) 

ITEMTYPE_NAME Název 

ITEMTYPE_DESCRIPTION Popis 

ITEMTYPE_ENTITYTYPE_FLAG Použití v entitách. Bitový součet identifikačních čísel entit. 

ITEMTYPE_ENUMORDER Pořadí zobrazování 

ITEMTYPE_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TJob Úloha 

JOB_UID Identifikátor 

JOB_NUMBER Číslo 

JOB_PARENT_ID Nadřazená úloha. Vazba na TJob 

JOB_DATE Datum 

JOB_DATESTART Termín počátku 

JOB_DATEEND Termín ukončení 

JOB_DATEDUE Datum „Vyřešit do“ 

JOB_DATEFINISHED Datum ukončení 

JOB_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

JOB_PRIORITY_ID Priorita. Vazba na TItemPriority 

JOB_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

JOB_STATUS_ID Status. Vazba na TITemStatus 

JOB_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

JOB_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

JOB_TEAM_ID Tým. Vazba na TTeam 

JOB_CUSTOMER_ID Zákazník. Vazba na TCustomer 

JOB_SUBJECT_ID Objekt. Vazba na TItemSubject 

JOB_SUBJECT Věc 

JOB_NAME Název 

JOB_BODY Text 

JOB_COST_EST Odhadované náklady 

JOB_COST Skutečné náklady 

JOB_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

JOB_FLAGS Interní nastavení. 

TOrgUnit Organizační jednotky 

ORGUNIT_PARENT_ID Nadřazená org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

ORGUNIT_NAME Název 

ORGUNIT_DESCRIPTION Popis 

ORGUNIT_UID Identifikátor 

ORGUNIT_FLAGS Interní nastavení. 

TOrder Objednávky 

ORDER_UID Identifikátor 

ORDER_NUMBER Číslo 

ORDER_DATE Datum 

ORDER_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

ORDER_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

ORDER_STATUS_ID Status. Vazba na TITemStatus 

ORDER_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

ORDER_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

ORDER_TEAM_ID Tým. Vazba na TTeam 

ORDER_CUSTOMER_ID Zákazník. Vazba na TCustomer 

ORDER_SUBJECT_ID Objekt. Vazba na TItemSubject 

ORDER_SUBJECT Věc 

ORDER_BODY Text 

ORDER_ASSETTYPE_ID Typ majetku. Vazba na TAssetType 
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ORDER_MODEL Model 

ORDER_SUPPLIER Dodavatel 

ORDER_QUANTITY Množství 

ORDER_PRICE Cena 

ORDER_UNITPRICE Jednotková cena 

ORDER_DATESHIPPED Datum dodání 

ORDER_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

ORDER_FLAGS Stav 

TRating Hodnocení 

RATING_ENTITYTYPE_FLAG Typ entity. Vazba na TEntityType 

RATING_ENTITY_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 

RATING_DATE Datum 

RATING_UID Identifikátor 

RATING_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

RATING_VALUE Hodnota 

RATING_NOTE Poznámka 

RATING_FLAGS Interní nastavení. 

TResolution Řešení požadavků 

RESOLUTION_DATE Datum 

RESOLUTION_TICKET_ID Požadavek. Vazba na TTicket 

RESOLUTION_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

RESOLUTION_CHANNEL_ID Kanál. Vazba na TItemChannel 

RESOLUTION_FAQ_ID Nejčastější dotaz. Vazba na TFaq 

RESOLUTION_USER_RATING_I

D Hodnocení uživatelem požadavku 

RESOLUTION_BODY Text 

RESOLUTION_COST Náklady 

TResolutionTime Čas řešení požadavku 

RESOLUTIONTIME_ENTITYTYPE_

FLAG 

Typ entity. 

RESOLUTIONTIME_ENTITY_ID ID entity 

RESOLUTIONTIME_DATE Datum 

RESOLUTIONTIME_TIME Čas řešení 

RESOLUTIONTIME_NOTE Poznámka 

RESOLUTIONTIME_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

RESOLUTIONTIME_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

RESOLUTIONTIME_CATEGORY

_ID 

Kategorie. Vazba na TItemCategory 

RESOLUTIONTIME_FLAGS Interní použití 

TRole Role 

ROLE_NAME Název 

ROLE_DESCRIPTION Popis 

ROLE_FLAGS Interní nastavení. 

TRoleAccess Nastavení rolí 

ROLEACCESS_ROLE_ID Role. Vazba na TRole 

ROLEACCESS_ENTITYTYPE_FL

AG Použití v entitách. Bitový součet identifikačních čísel entit. 

ROLEACCESS_SITEMAP_ID Navigační menu. Vazba na TSiteMap 

ROLEACCESS_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

ROLEACCESS_FLAGS Interní nastavení. 

TRule Pravidla 

RULE_PARENT_ID Nadřazené pravidlo. Vazba na TRule 

RULE_DATE Datum 

RULE_DATESTART Termín počátku 

RULE_DATEEND Termín ukončení 

RULE_NAME Název 



   

175 

RULE_DESCRIPTION Popis 

RULE_SRC_ACTION_FLAGS Zdrojová akce. Bitový součet hodnot 

RULE_SRC_TABLE_ID Zdrojová tabulka. Vazba na TLoggingTable 

RULE_SRC_COLUMNSUPDATE

D Zdrojové sloupce. Dle hodnoty COLUMNS_UPDATED() 

RULE_SRC_SQL Zdrojový SQL příkaz 

RULE_DEST_ACTION_FLAGS Cílová akce. Bitový součet hodnot 

RULE_DEST_TABLE Cílová tabulka. Vazba na TLoggingTable 

RULE_DEST_SQL Cílový SQL příkaz 

RULE_DEST_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

RULE_DEST_TEAM_ID Tým. Vazba na TTeam 

RULE_DEST_ORGUNIT_ID Cílová org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

RULE_DEST_FOLDER_ID Cílová složka. 

RULE_TEMPLATE_ID Šablona. Vazba na TTemplate 

RULE_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

RULE_FLAGS Interní nastavení. 

TSiteMap Navigační strom 

SITEMAP_PARENT_ID Nadřazená větev. Vazba na TSiteMap 

SITEMAP_URL Adresa (URL) 

SITEMAP_NAME Název 

SITEMAP_DESCRIPTION Popis 

SITEMAP_IMAGE Ikona 

SITEMAP_NATIVEID Interní číslo 

TSla SLA 

SLA_NAME Název 

SLA_DESCRIPTION Popis 

SLA_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

SLA_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

SLA_RESOLUTIONTIME Čas pro odezvu 

SLA_WEEKHOURS - 

SLA_DATESTART Termín počátku 

SLA_DATEEND Termín ukončení 

SLA_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

SLA_FLAGS Interní nastavení. 

TTeam Týmy 

TEAM_NAME Název 

TEAM_DESCRIPTION Popis 

TEAM_EMAIL Email 

TEAM_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TEAM_FLAGS Interní nastavení. 

TTeamMember Členové týmů 

TEAMMEMBER_TEAM_ID Tým. Vazba na TTeam 

TEAMMEMBER_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

TEAMMEMBER_DATE Datum přiřazení 

TEAMMEMBER_FLAGS Interní nastavení. 

TTemplate Šablony 

TEMPLATE_NAME Název 

TEMPLATE_DESCRIPTION Popis 

TEMPLATE_SUBJECT Věc 

TEMPLATE_BODY Text 

TEMPLATE_NATIVEID Interní číslo 

TEMPLATE_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TEMPLATE_FLAGS Interní nastavení. 

TTicket Požadavky 

TICKET_UID Identifikátor 
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TICKET_NUMBER Číslo 

TICKET_DATE Datum 

TICKET_TYPE_ID Typ. Vazba na TItemType 

TICKET_PRIORITY_ID Priorita. Vazba na TItemPriority 

TICKET_CHANNEL_ID Kanál. Vazba na TItemChannel 

TICKET_CATEGORY_ID Kategorie. Vazba na TItemCategory 

TICKET_STATUS_ID Status. Vazba na TITemStatus 

TICKET_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

TICKET_ADMIN_ID Administrátor. Vazba na TUser 

TICKET_TEAM_ID Tým. Vazba na TTeam 

TICKET_CUSTOMER_ID Zákazník. Vazba na TCustomer 

TICKET_SUBJECT_ID Objekt. Vazba na TItemSubject 

TICKET_SUBJECT Věc 

TICKET_BODY Text 

TICKET_DATEDUE Datum „Vyřešit do“ 

TICKET_DATECLOSED Datum uzavření 

TICKET_CREATETIME Doba vytvoření 

TICKET_ORGUNIT_ID Org. jednotka. Vazba na TOrgUnit 

TICKET_FLAGS Interní nastavení 

TUserSettings Nastavení uživatele 

USERSETTINGS_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

USERSETTINGS_NAME Název položky 

USERSETTINGS_DATE Hodnota (Datum) 

USERSETTINGS_NUMBER Hodnota (Číslo) 

USERSETTINGS_STRING Hodnota (String) 

TVisit Návštěva 

VISIT_ENTITYTYPE_FLAG Typ entity. Vazba na TEntityType 

VISIT_ENTITY_ID ID entity. Vazba na příslušnou tabulku 

VISIT_DATE Datum 

VISIT_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

VISIT_UID Identifikátor 

VISIT_FLAGS Interní nastavení 

Modul „Distribuce softwaru“ 

TDeployAction Distribuční akce 

DEPLOYACTION_DEPLOYPAC

KAGE_ID Distribuční balík. Vazba na TDeployPackage 

DEPLOYACTION_DEPLOYPOI

NT_ID Distribuční bod. Vazba na TDeployPoint 

DEPLOYACTION_DOMAIN_ID Doména cílových počítačů. Vazba na TDomain 

DEPLOYACTION_COLLECTIO

N_ID Výběr cílových počítačů. Vazba na TCollection 

DEPLOYACTION_WEEKHOURS Týdenní hodiny 

DEPLOYACTION_DATE Datum 

DEPLOYACTION_EXPIRATION

_DATE Datum expirace 

DEPLOYACTION_RUNASUSER Spustit jako uživatel (doména\uživatel) 

DEPLOYACTION_RUNASPASS

WORD Heslo k uživatelskému účtu 

DEPLOYACTION_LICENSE_ID Licence vázaná k distribuci. Vazba na TLicense 

DEPLOYACTION_DELAY Postupně po X minutách. 

DEPLOYACTION_FLAGS  Stav (1 = aktivní) 

TDeployLog Log stavu distribuce 

DEPLOYLOG_DATE Datum uskutečnění akce 

DEPLOYLOG_DEPLOYACTIO

N_ID Distribuční akce. Vazba na TDeployAction 

DEPLOYLOG_COMPUTER_ID Cílový počítač. Vazba na TComputer 
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DEPLOYLOG_STATUS 

Stav (Plánováno, Offline, Klient nedostupný, Odesláno, 

Timeout) 

DEPLOYLOG_RESULT Chybová hláška z cílového počítače 

TDeployPackage Distribuční balík 

DEPLOYPACKAGE_NAME Název 

DEPLOYPACKAGE_NOTE Poznámka 

DEPLOYPACKAGE_PRODUCT

_ID Produkt. Vazba na TProduct 

DEPLOYPACKAGE_REQDISKS

PACE Požadované místo na disku 

DEPLOYPACKAGE_LOGGED

USER Požadováno přihlášení uživatele (1 = ano) 

DEPLOYPACKAGE_FLAGS  Stav (1 = aktivní) 

DEPLOYPACKAGE_FORBIDDE

N Seznam zakázaných aplikací během distribuce 

TDeployPoint Distribuční bod 

DEPLOYPOINT_NAME Název 

DEPLOYPOINT_NOTE Poznámka 

DEPLOYPOINT_TYPE Typ (0 = share, 1 = ftp) 

DEPLOYPOINT_SHARE Zdrojová složka 

DEPLOYPOINT_FTPHOST Adresa FTP serveru 

DEPLOYPOINT_FTPPORT Port pro FTP 

DEPLOYPOINT_FTPUSER Uživatelské jméno pro FTP 

DEPLOYPOINT_FTPPASS Heslo pro FTP 

DEPLOYPOINT_FTPPASSIVE Způsob připojení pro FTP (1 = Passive) 

DEPLOYPOINT_FLAGS  Stav (1 = aktivní) 

TDeployStep Krok distribučního balíku 

DEPLOYSTEP_DEPLOYPACKA

GE_ID Distribuční balík. Vazba na TDeployPackage 

DEPLOYSTEP_INDEX Pořadí operace 

DEPLOYSTEP_NAME Název 

DEPLOYSTEP_TYPE Typ akce (instalace, odinstalace atd.) 

DEPLOYSTEP_COMMAND Příkazová řádka 

DEPLOYSTEP_PARAMETER1 Parametr 1 příkaz. řádky 

DEPLOYSTEP_PARAMETER2 Parametr 2 příkaz. řádky 

DEPLOYSTEP_PLATFORMS Podporované platformy (Windows 7 atd.) 

DEPLOYSTEP_ARCHITECTURES Podporované architektury (x86/x64) 

DEPLOYSTEP_FLAGS  Stav 

DEPLOYSTEP_SUCCESSCODE

S Návratové hodnoty úspěchu kroku. 

DEPLOYSTEP_ERRORCODES Návratové hodnoty neúspěchu kroku. 

TDeployTemplate Šablona pro distribuční balíky 

DEPLOYTEMPLATE_NAME Název 

DEPLOYTEMPLATE_PRODUCT

_ID Produkt. Vazba na TProduct 

DEPLOYTEMPLATE_COMMAN

D Příkazová řádka 

Modul „Management mobilních zařízení“ 

TMDMOsType Typ operačního systému (Android, iOS, Win-Phone) 

MDMOSTYPE_NAME Název 

MDMOSTYPE_BIT_ID Bitová hodnota (1, 2, 4) 

TMDMDevicePhoto Fotografie pořízené mobilním zařízením 

MDMDEVICEPHOTO_DEVICE

_ID Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVICEPHOTO_DATE Datum pořízení 

MDMDEVICEPHOTO_FILENA Název souboru 



   

178 

ME 

MDMDEVICEPHOTO_DATA Binární data 

TMDMDeviceLocation Lokace mobilního zařízení 

MDMDEVICELOCATION_DEVI

CE_ID Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVICELOCATION_DAT

E Datum 

MDMDEVICELOCATION_LAT Hodnota LAT 

MDMDEVICELOCATION_LON Hodnota LON 

MDMDEVICELOCATION_FLA

GS Stav 

TMDMDeviceAddress Adresa mobilního zařízení 

MDMDEVICEADDRESS_DEVIC

E_ID Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVICEADDRESS_IP IP adresa 

MDMDEVICEADDRESS_DEVIC

E_IP Veřejná IP adresa 

MDMDEVICEADDRESS_SINCE Datum od 

MDMDEVICEADDRESS_LAST Datum do 

TMDMDevice Mobilní zařízení 

MDMDEVICE_ID_NUMBER Sériové číslo 

MDMDEVICE_NAME Název 

MDMDEVICE_FACT_NAME Název 

MDMDEVICE_MANUFACTURE

R Výrobce 

MDMDEVICE_OSTYPE_ID Platforma. Vazba na TMDMOsType 

MDMDEVICE_OS_VERSION Verze platformy 

MDMDEVICE_PRIMARY_EMAI

L Emailová adresa zařízení 

MDMDEVICE_STATUS Stav (1 = Aktivní, 2 = stav nouze) 

MDMDEVICE_SIM Číslo SIM karty 

MDMDEVICE_UDID Sériové číslo 

MDMDEVICE_FLAGS Interní nastavení 

MDMDEVICE_CONTAINER_ID Kontejner, vazba na TMDMContainer 

TMDMDeviceShare Přiřazení uživatelů k mobilnímu zařízení 

MDMDEVICESHARE_ID ID. Primární klíč. 

MDMDEVICESHARE_DEVICE_I

D Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVICESHARE_USER_ID Uživatel. Vazba na TUser 

MDMDEVICESHARE_COMPUT

ER_ID Počítač. Vazba na TComputer 

MDMDEVICESHARE_DATE Datum přiřazení 

MDMDEVICESHARE_FLAGS Interní nastavení. 

TMDMDeviceIOS Mobilní zařízení iOS. 

MDMDEVICEIOS_ID ID záznamu, primární klíč. 

MDMDEVICEIOS_DEVICE_ID Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVICEIOS_TOPIC Topic 

MDMDEVICEIOS_PUSHMAGI

C PushMagic 

MDMDEVICEIOS_TOKEN Token 

MDMDEVICEIOS_UNLOCKTO

KEN Unlock token 

MDMDEVICEIOS_FLAGS Interní nastavení. 

TMDMContainer Kontejner na MDM zařízení 

MDMCONTAINER_NAME Název 

MDMCONTAINER_DESCRIPTI

ON Popis 
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MDMCONTAINER_PARENT_ID Nadřazený kontejner (Vazba na TMDMContainer) 

MDMCONTAINER_FLAGS Interní nastavení 

TMDMDevClass Přiřazení mobilního zařízení k třídě 

MDMDEVCLASS_DEVICE_ID Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVCLASS_CLASS_ID Třída. Vazba na TMDMClass 

TMDMCommandList Typy příkazů prováděných na zařízení 

MDMCOMMANDLIST_NAME Název 

MDMCOMMANDLIST_DESCRI

PTION Popis 

MDMCOMMANDLIST_COMM

AND Interní identifikátor 

MDMCOMMANDLIST_DEFAUL

T_DATA Výchozí parametr dat 

MDMCOMMANDLIST_OSTYPE

_BIT Seznam platforem (vazba na TMDMOsType) 

MDMCOMMANDLIST_FLAGS Stav 

MDMCOMMANDLIST_ORDER Pořadí 

MDMCOMMANDLIST_NATIVEI

D Interní native ID 

TMDMCommand Příkaz uskutečněný/plánovaný na mobilním zařízení 

MDMCOMMAND_DEVICE_ID Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMCOMMAND_DATE Datum 

MDMCOMMAND_COMMAN

DLIST_ID Typ příkazu. Vazba na TMDMCommandList 

MDMCOMMAND_DATA Data příkazu 

MDMCOMMAND_DATE_STAR

T Počáteční datum provedení příkazu 

MDMCOMMAND_DATE_SENT Datum odeslání na zařízení 

MDMCOMMAND_USER_ID Uživatel, který příkaz uskutečnil. Vazba na TUser 

MDMCOMMAND_FLAGS Stav 

MDMCOMMAND_PERIOD Opakovat každých X minut 

MDMCOMMAND_DATE_END Koncové datum pro provedení příkazu 

MDMCOMMAND_IOS_UUID iOS identifikace příkazu 

TMDMClassCommand Přiřazení příkazů do třídy 

MDMCLASSCOMMAND_CLA

SS_ID Třída. Vazba na TMDMClass 

MDMCLASSCOMMAND_NA

ME Název 

MDMCLASSCOMMAND_ORD

ER Pořadí 

MDMCLASSCOMMAND_CO

MMANDLIST_ID Typ příkazu. Vazba na TMDMCommandList 

MDMCLASSCOMMAND_USE

R_ID Uživatel, který příkaz uskutečnil. Vazba na TUser 

MDMCLASSCOMMAND_DAT

A Data příkazu 

MDMCLASSCOMMAND_FLA

GS Stav 

MDMCLASSCOMMAND_PERI

OD Opakovat každých X minut 

MDMCLASSCOMMAND_DAT

E_START Počáteční datum provedení příkazu 

MDMCLASSCOMMAND_DAT

E_END Koncové datum pro provedení příkazu 

MDMCLASSCOMMAND_INO

UT  Typ přirazení (0 = při zařazení do třídy, 1 = při odebrání ze třídy) 

TMDMClass Třída pro tvorbu aut. příkazů 
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MDMCLASS_NAME Název 

MDMCLASS_NOTE Poznámka 

MDMCLASS_FLAGS Stav 

MDMCLASS_GPSLAT Podmínka pozice (LAT) 

MDMCLASS_GPSLON Podmínka pozice (LON) 

MDMCLASS_GPSRADIUS Radius pozice 

MDMCLASS_IP IP adresa 

MDMCLASS_SUBNET Subnet maska 

TMDMDeviceCall Hovor v mobilním zařízení 

MDMDEVICECALL_DEVICE_I

D Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVICECALL_CALLID Identifikační číslo 

MDMDEVICECALL_TYPE Typ (1 = příchozí, 2 = odchozí) 

MDMDEVICECALL_DURATIO

N Trvání 

MDMDEVICECALL_DATE Datum 

TMDMDeviceSim SIM karta mobilního zařízení 

MDMDEVICESIM_DEVICE_ID Mobilní zařízení. Vazba na TMDMDevice 

MDMDEVICESIM_SIM Sériové číslo SIM 

MDMDEVICESIM_DATE Datum 

MDMDEVICESIM_FLAGS Stav 

TMDMForbidApp Zakázaná aplikace v mobilním zařízení 

MDMFORBIDAPP_NAME Název 

MDMFORBIDAPP_PACKAGE Název package 

MDMFORBIDAPP_FLAGS Stav 

MDMFORBIDAPP_OSTYPE_BIT Operační systém 

TMDMBookmark Záložka v mobilním zařízení 

MDMBOOKMARK_NAME Název 

MDMBOOKMARK_BOOKMAR

K Hodnota 

MDMBOOKMARK_FLAGS Stav 

TMDMContact Kontakt v mobilním zařízení 

MDMCONTACT_NAME Jméno 

MDMCONTACT_SURNAME Příjmení 

MDMCONTACT_PHONE Telefonní číslo 

MDMCONTACT_EMAIL Emailová adresa 

MDMCONTACT_FLAGS Stav 

TMDMIOSProfile Soubor IOS profilu 

MDMIOSPROFILE_NAME Název 

MDMIOSPROFILE_DATE Datum 

MDMIOSPROFILE_FILE Binární data 

 

 


