AuditPro 10.5
Release Notes – Final Release, December 6, 2021

Konzole/Obecné
-

Obecné – podpora Windows 11
Obecné – rozšíření o modul CMDB
Obecné – export vybraných entit do modulu CMDB (počítač, uživatel, software,
licence, smlouva, majetek, relace, SQL Server, IIS - web, VHost apod.)
Obecné – možnost exportu pouze vybraných řádků ze seznamu
Obecné – podpora formátu XLSB u exportu seznamů
Obecné – podpora formátů XLS, XLSB, XML a HTML u exportu ze stromových struktur
Obecné – úprava chybových hlášek během instalace agenta prostřednictvím WMI
Obecné – pro smazání vazby mezi licencí a počítačem/uživatelem postačuje
oprávnění pro úpravy
Obecné – opravy ve volání kontextové nápovědy
Obecné – oprava kvality zobrazení uživatelských ikon
Obecné – úprava nastavování příznaku „PC neskenováno“ po smazání nálezu na
platformě Oracle (u SQL Serveru řešeno triggerem)
Obecné – pokus o obnovení připojení do databáze v případě chyb ORA-12543
a ORA-12545 na platformě Oracle
Obecné – oprava syntaxe dotazu pro zjištění duplicit počítačů/uživatelů na platformě
Oracle
Obecné – nový klíč pro komunikaci s Dell Warranty API
Obecné – korektní detekce oprávnění „db owner“ na platformě Oracle
Obecné – rozšíření tabulky TIcon o sloupce ICON_FILE a ICON_FLAGS
Obecné – podpora nových sloupců v tabulce TIcon
Obecné – přepracovaná dokumentace (Příručka administrátora systému AuditPro,
AuditPro ServiceDesk a AuditPro WebPortal)
Obecné - aktualizace obsahu kontextové nápovědy pro CZE a ENG verzi

Reporty
-

Reporty/Software/Souhrnně – do seznamu počítačů přidán sloupec „Posl. přístup“
s datem posledního přístupu k rozhodnému souboru
Reporty/Monitoring/Počítače – podrobně a Reporty/Monitoring/Uživatelé – podrobně
– opravena aplikace filtru Týdenní hodiny u jednotlivých Typů reportů
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-

-

Reporty/Software/Souhrnně/Operační systémy a Reporty/Software/Podrobně/
Operační systém – zobrazení data upgrade a verze původního operačního systému
pro Windows 10 a 11
Reporty/Software/Souhrnně/Operační systémy a Reporty/Software/Podrobně/
Operační systém – upozornění pro upgrade na Windows 10 provedený po 29.
červenci 2016 (vykřičník v závorkách ve sloupci
Datum upgrade)
Reporty/Software/Souhrnně/Operační systémy a Reporty/Software/Podrobně/
Operační systém – zobrazení DisplayVersion (21H2 apod.)
Reporty/Monitoring/Počítače – souhrnně/Doba běhu počítače – oprava zobrazení
celkové spotřeby a nákladů
Reporty/Monitoring/Počítače – souhrnně a Reporty/Monitoring/Počítače – podrobně
– oprava a doplnění Tooltipů
Reporty/Software/Souhrnně/Operační systémy – po kliknutí na počítač v seznamu je
vybrán přiřazený uživatel
Reporty/Software/Podrobně – možnost „Přiřadit licenci“ a „Přiřadit licenci (tento
produkt)“ v kontextovém menu
Reporty/Monitoring/Počítače – souhrnně – oprava možného pádu AuditPro konzole
Reporty/Monitoring/Počítače – podrobně/Spuštěné programy (Seznam) – doplněny
filtry „Nerozpoznané programy“ a „Programy bez zobrazení na popředí“
Reporty/Software/Lokální uživatelé – doplněn pohled za vybraného uživatele
Reporty/Software/Souhrnně a Reporty/Software/Podrobně – zobrazení informací
o souborech i pro soubory sdílené mezi produkty (v reportech nejsou prázdné řádky)
Reporty/Software/Certifikáty – zobrazení alternativního názvu certifikátu (Alternate
Subject Name) a uživatelsky definovatelných polí 1-4
Reporty/Audity/Seznam auditů/Závěrečná zpráva – oprava zobrazení závěrečné
zprávy v aplikaci Microsoft Word
Reporty/Audity/Seznam auditů – možnost smazání předposledního auditu (pokud jsou
v seznamu pouze dva audity)
Reporty/Průvodce dotazy/Hardware – zaktualizovány používané jednotky, oprava
volby typu hardware a podmínky pro zjištění volného místa na discích počítačů
Reporty/Průvodce dotazy/Počítač – podpora vyhledávání pomocí příznaku „Aktivní“
– tři hodnoty podmínky: Nerozhoduje/Ne/Ano
Reporty/Průvodce dotazy/Uživatel – podpora vyhledávání pomocí příznaku „Aktivní“
– tři hodnoty podmínky: Nerozhoduje/Ne/Ano
Reporty/Hardware/Seznamy/Pevný disk - změna jednotek z MB na GB
Reporty/Filtr za období – kalendář pro výběr konkrétního dne se nezavírá po změně
měsíce

Struktura
-

Struktura/Uživatelé/Uživatel – možnost přiřazení více licencí uživateli položkou
Přiřadit/Licence v kontextovém menu – výběr více licencí pomocí kláves CTRL a SHIFT
Struktura/Počítače a Struktura/Uživatelé – automatické rozbalování větví při
drag & drop přesunu počítačů/uživatelů
Struktura/Přehledy a statistiky/Počítače jednotlivě – oprava zobrazení informací
z modulu Evidence majetku
Struktura/Přehledy a statistiky/Počítače jednotlivě – doplněn sloupec „Typ“ s informací
o typu počítače (Stanice/Notebook/Server/Virtual)
Struktura/Uživatelé – upravena struktura kontextového menu
Struktura/Počítače/Vlastnosti počítače – doplněna záložka Přílohy
Struktura/Počítače/Detail počítače – zobrazení konkrétního instalovaného operačního
systému, nikoliv pouze platformy
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Software (Evidence SAM)
-

Software/Evidence SAM/Licence – přiřazení (zrušení přiřazení) balíkové licence se
zaškrtnutou volbou „Licencovat také obsah balíku“ provede stejnou akci i pro licence
produktů, které jsou obsahem balíku
Software/Přehledy a statistiky/Licence/Přidělené licence – možnost mazání přiřazení
licencí
Software/Přehledy a statistiky/Licence/Přidělené licence – oprava reportu
Software/Přehledy a statistiky/Licence/Přidělené licence (Doménám) a (Skupinám) sloupec Nalezeno obsahuje počty odpovídající konkrétní doméně/skupině
Software/Specifikační listy – uložení stavu zaškrtávacího pole „Podepsáno“ i během
vytváření specifikačního listu
Software/Specifikační listy – oprava přepisování specifikačních listů - bez přiřazeného
uživatele nedošlo ke smazání předchozích
Software/Smlouvy/SLA – oprava řazení v seznamu smluv/SLA

Správa
-

Správa/Definice/Dodatečné položky – uživatelsky definovatelná pole 1-4
u skenovaných instalovaných certifikátů
Správa/Počítače/Nastavení agentů (INI soubory) – doplněny názvy sekcí a nastavení
z INI souborů
Správa/Počítače/Nastavení agentů (INI soubory) – doplněna verze INI souboru
(datum modifikace INI souboru)
Správa/Smazat/Sjednotit audity do jednoho – podpora nových tabulek
TBrowserAddOn, TCertificate apod.
Správa/Nastavení/Nastavení agenta/Skenovaná data – zrušena volby typu skenování
„Bleskový“ – jeho zapnutí je možné pouze přímo v konfiguračním souboru Scan.ini
parametrem „Lite=1“
Správa/Nastavení/Počítače/Načítat z AD – oprava načítání počítačů z Active
Directory do kontejnerů obsahujících v názvu závorky ()
Správa/Nastavení/Počítače a Uživatelé – použití identifikátoru během importu
počítačů/uživatelů z Active Directory
Správa/Počítače/Kontrola duplicit uživatelů – oprava SQL dotazu
Správa/Registrace – načítání, zobrazení modulu CMDB v dialogovém okně
Správa/Nastavení/Přístupy a role - možnost definice oprávnění pro modul CMDB
Správa/Nastavení/Nastavení agenta – možnost nastavení priority metody pro
aktualizaci INI souborů - po kliknutí pravým tlačítkem myši (z FTP, z HTTP)
Správa/Nastavení/Nastavení agenta – možnost nastavení priority metody pro
předávání SCN souborů - po kliknutí pravým tlačítkem myši (Zasílat E-mail, FTP
upload, http upload)
Správa/Nastavení/Monitoring/Monitoring – možnost nastavení priority metody pro
předávání MON souborů - po kliknutí pravým tlačítkem myši (Zasílat E-mail, FTP
upload, HTTP upload)
Správa/Nastavení/Dlouhodob. výstrahy - mazání výstrah při mazání souvisejícího MON
souboru nebo počítače
Správa/Nastavení/E-mailové notifikace/Softwarový audit – nová e-mailová notifikace
konce záruky počítačů (Záruka počítačů)
Správa/Nastavení/E-mailové notifikace/Softwarový audit – nová e-mailová notifikace
expirace instalovaných certifikátů (Expirace certifikátů)
Správa/Nastavení/E-mailové notifikace/Nastavení – možnost nastavení počtu dní pro
upozornění před koncem záruky počítačů a expirací certifikátů
Správa/Nastavení/Dashboard – doplnění nových dotazů do záložek Live a Summary
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Majetek
-

Majetek/Evidence majetku – možnost specifikovat výchozí úroveň oprávnění pro
kontejner, typ majetku a typ vlastnosti majetku – je aplikováno v případě, že uživatel
nemá pro tyto objekty definováno specifické oprávnění
Majetek/Definice/Typy vlastností – nové typy vlastností Software (odkaz na produkt
v knihovně produktů) a Licence (odkaz na licenci v Evidenci SAM)
Majetek/Evidence majetku – automatická aktivace deaktivovaného počítače
v Struktura/Počítače na základě procesu „Zařazení do používání“
Majetek/Evidence majetku – automatická deaktivace počítače v Struktura/Počítače
s možností ponechání/odebrání přidělených licencí na základě procesu „Vyřazení“
Majetek/Evidence majetku/Průvodce dotazy – vyhledávání podle procesů bere
v potaz filtr dle vybraného uživatele
Majetek/Evidence majetku – úpravy v GUI, úprava dotazu na vytvoření procesů
v majetku přiřazeného mazaným uživatelům (dříve se zobrazil dialog pro přidání
procesů, při vícenásobném mazání zdržovalo)
Majetek/Evidence majetku – možnost drag & drop přesunu počítačů z Evidence
majetku do Struktura/Počítače – všechny objekty s typem mající Native ID = 1
Majetek/Evidence majetku – okamžitá aktualizace názvu majetku ve stromě po
přiřazení uživatele a zaškrtnuté volbě „Zobrazovat uživatele ve stromě“
v Správa/Nastavení/Majetek
Majetek/Evidence majetku/kontext. menu „Upravit/Zapsat hodnotu“ – nelze zapsat
hodnotu do vlastnosti, která je pouze pro čtení
Majetek/Evidence majetku – převodka s typem vyplňování „Rozloženě“ funguje
pouze pro MS Word, jako pátá musí být specifikována tabulka s jedním polem
obsahujícím definici zobrazeného řádku či řádků pro každou majetkovou položku
Majetek/Evidence majetku – oprava ukládání převodky v případě existence více
šablon
Majetek/Evidence majetku – úprava nastavování přístupových oprávnění na
platformě Oracle

AuditPro server
-

Optimalizace importu SCN/MON souborů a vyhodnocení produktů
Přesun nekorektních EML souborů do adresáře BAD, mazání nekorektních e-mailů
v poštovní schránce
Ignorování řetězce „Default string“ coby sériového čísla základní desky/BIOS
Import hodnoty „Alternatie Subject Name“ u skenovaných instalovaných certifikátů
Historie skenovaných instalovaných certifikátů (přírůstky/úbytky)
Import hodnoty registru DisplayVersion operačního systému (21H2 apod. v případě
Windows 10 a 11)
Historie skenovaných lokálních uživatelů (přírůstky/úbytky)
Možnost vypnutí importu SCN souborů prostřednictvím protokolů POP3/IMAPa a FTP
pro jednotlivé instance AuditServeru (nastavení parametrů ImportMail a ImportFtp
v AuditSrv.ini)
Oprava stahování e-mailů protokolem POP3
Import data upgrade a původního operačního systému z SCN souboru (pro Windows
10 a 11)
Podpora nového sloupce v tabulce TAttachment
Úprava odesílání e-mailů protokolem SMTP - není logováno hlášení o nepodporované
autentizační metodě při použití SSL
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Windows Scan
-

Podpora Windows 11
Skenování data upgrade z Windows „x“ na Windows 10 a 11
Zjišťování „Subject Alternative Name“ při skenování instalovaných certifikátů
Oprava prodlev při nedostupné sdílené složce pro ukládání SCN/MON souborů,
zapnutém logování a monitorování myši/klávesnice – eliminace vytížení počítačů
Skenování hodnoty registru DisplayVersion operačního systému (21H2 apod.
v případě Windows 10 a 11)
Možnost zadání konkrétních souborů do sekce [AlwaysScanFolders]
Oprava skenování doplňků internetových prohlížečů – řešení nekompatibilních XML
znaků
Možnost prioritizace metod pro aktualizaci INI souborů (odpovídající nastavení v INI
mohou nabývat hodnot 0-3, 0 - metoda se neprovádí, 3 - nejvyšší priorita)
Možnost prioritizace metod pro předávání SCN souborů (odpovídající nastavení v INI
mohou nabývat hodnot 0-3, 0 - metoda se neprovádí, 3 - nejvyšší priorita)
Možnost prioritizace metod pro předávání MON souborů (odpovídající nastavení v INI
mohou nabývat hodnot 0-3, 0 - metoda se neprovádí, 3 - nejvyšší priorita)
Detekce dokovací stanice a její přidání jako HW k počítači
Detekce typu paměti (DDR, DDR2, DDR3, DDR4) a jeho doplnění do poznámky k HW
Detekce typu disku (SSD) a jeho doplnění do poznámky k HW
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