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Předmluva 

Informační systémy ERP, používané jako komplexní řešení určené pro firmy, poskytují při podni-
kání kompletní podporu pro všechny obchodní operace a dokáží dát dohromady všechna data, 
která se týkají vlastního obchodování. I firma Microsoft představila na poli flexibilních řešení pro 
firmy svoji vlastní produktovou řadu Microsoft Dynamics, jejíž předností je snadná ovladatelnost, 
a dále i rychlé a cenově výhodné nasazení. 

Microsoft Dynamics NAV 2009 představuje další významný krok pro podporu maximálně efek-
tivní a produktivní práce – mimo změn, které jdou z technického pohledu až možná příliš do 
hloubky, nabízí Dynamics NAV 2009 další novinku, a to změnu v konceptu rolí, jenž je nyní op-
timalizován a zároveň se omezuje vzhledem pracovní plochy pouze na potřeby příslušného uživa-
tele. U klienta na míru rolím se dají okna a panely nabídek konfigurovat nejen na úrovni jednotli-
vých uživatelů, ale i na úrovni rolí uživatelů. Centrum rolí, které představuje jakousi domovskou 
stránku týkající se nastavení rolí, umožňuje uživateli získat rychlý přehled týkající se všech důleži-
tých funkcí a dat, které jsou pro jeho práci potřeba. 

V této knize najdete skutečně velmi podrobný a praktický úvod a návod pro práci v systému 
Microsoft Dynamics NAV 2009. Vycházíme zde sice z klienta na míru rolím, nicméně takřka vše-
chen text můžete použít i pro vyřízení obchodních procesů v jednotlivých oblastech i pro práci 
v klasickém klientovi. 

Stručný úvod 
Krátce a výstižně – takové by mohlo být motto, kterým jsme se řídili při psaní této knihy. Díky 
koncentraci na hlavní témata budete moci získat za krátkou dobu všechny potřebné vědomosti 
a dovednosti, jež budete potřebovat při práci v prostředí Microsoft Dynamics NAV 2009. 

Rozsah operací týkající se obchodu je skutečně poměrně velký, protože sahá od nákupu materiálu 
přes výrobu zboží až po jeho prodej. Takto velké množství je možné popsat jen za podmínky, že nebu-
deme podrobně popisovat všechny možnosti v každém příslušném odvětví, ale zaměříme se pouze na 
zpracování hlavních bodů, které vysvětlíme pomocí podrobných návodů. Získané znalosti pak prak-
ticky využijete při vypracovávání jednotlivých cvičení. Věříme, že řada poznámek a vysvětlivek týka-
jících se dalších funkcí, popřípadě dalších možností uspokojí i pokročilejší uživatele. 

Výše uvedeným představám je plně uzpůsobena i struktura této knihy, co se týče obsahu. V kapi-
tolách 1–3 najdete naprosté základy, které vysvětlují práci s klientem na míru rolím i s klasickým 
klientem, a samozřejmě nelze ani opominout části věnované instalaci systému. V kapitolách 4–9 
se pak vysvětlují záležitosti okolo obchodování jako takového, přičemž se rozebírají oblasti pořizo-
vání materiálu, prodej, skladování a logistika, výroba, plánování výroby a finanční management. 
V klientovi na míru rolím, na němž jsou v podstatě všechny obrázky a náčrty v knize založeny, se 
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pak všechny výše zmíněné oblasti zpracovávají z hlediska různých rolí. O možnostech výběru rolí 
se bude hovořit na začátku každé příslušné kapitoly. 

Klient na míru rolím obsahuje velmi pestrou paletu různých možností nastavení. Slušný kom-
promis představuje standardní zobrazení, ovšem to zřejmě nebude pro vaše potřeby to optimální. 
Popis úprav, jež je možné provést, najdete v kapitole 2. A velmi vám doporučujeme těchto mož-
ností využít! Okno v programu Dynamics NAV 2009 pak ovšem nikdy nebude vypadat tak jako 
na obrázcích. Pokud pak prvky potřebné pro práci nebudete moci najít, můžete si je úpravou na-
stavení velmi snadno zobrazit – a to přesně tak, jak potřebujete. 

Cílem této knihy není jen seznámení se s prací v programu Dynamics NAV, ale také, a možná 
zejména, porozumění pozadí a souvislostem ukrývajícím se pod zobrazením jednotlivých ob-
chodních procesů v programu Dynamics NAV. 

Instalací a správou systému na jedné straně a vývojem dalších modulů programu se v této knize 
nezabýváme. Podrobnější informace k těmto tématům a k dalším podrobnostem používání tohoto 
programu najdete v příslušných kurzech MOC. 

Cílová skupina 
Tato kniha je určena všem těm, kdo chtějí používat program Microsoft Dynamics NAV 2009, po-
případě se s ním seznámit. Mimo uživatelů, kteří s programem Dynamics NAV nemají vůbec žád-
né zkušenosti, je vhodná i pro ty, kdo přecházejí na tento program z jeho starších verzí, a které te-
dy verze Dynamics NAV 2009 zajímá. Dá se říci, že tato kniha je určena zejména pro tyto skupiny 
uživatelů: 

 Uživatelé z praxe a ti, kdo právě nastupují do zaměstnání 
 Studenti a učitelé při přednáškách týkajících se výuky integrovaných firemních řešení 
 Konzultanti a lektoři, kteří potřebují získat pevné základy práce s programem 
 Správci sítí a vývojáři, kteří se chtějí s touto aplikací seznámit 

Všechny obrázky a cvičení uvedené v této knize vychází z ukázkového systému CRONUS CZ 
s.r.o., který je součástí programu Dynamics NAV a v němž je možné přistupovat ke všem funk-
cím. Tento systém lze nainstalovat na místní počítač, nicméně lze s ním pracovat i při používání 
centrální instalace. 

Cvičení a řešení 
Cvičení patří mezi takřka nepostradatelné prostředky znatelně urychlující proces učení systémo-
vých funkcí a poznávání vzájemných souvislostí jednotlivých prvků programu. Všechny úkoly 
pracují s ukázkovým systémem CRONUS CZ s.r.o., který je nainstalovaný na místním počítači 
a v němž máte oprávnění administrátora. 

Pokud pracujete s výše uvedeným systémem nainstalovaným centrálně, pak si změňte parametry 
pro ručně zadávaná pole pro klíče, například tak, že k jejich názvům přidáte iniciály svého jména 
a příjmení. Tak například z kódu pro stav platby – 60T(14T-3) vytvořte pro uživatele s iniciálami 
JB kód JB-60T(14T-3), aby i jiný uživatel při procvičování mohl na stejném systému pracovat, aniž 
by nějakým způsobem omezoval vaši práci. 

Když odhlédneme od cvičení, která se zaměřují prakticky výlučně pouze na práci s klientem na 
míru rolím nebo na klasickém klientovi, je možné zbylá cvičení provádět v obou typech klientů. 
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Vzorová řešení cvičení je možné stáhnout z Internetu, a to jak pro klienta na míru rolím, tak i pro kla-
sického klienta. Vzorová řešení získáte na adrese http://knihy.cpress.cz/K1769 po klepnutí na odkaz 
Soubory ke stažení. 

Vzorová řešení slouží pro kontrolu, popřípadě jako návod pro řešení zadaných úkolů. 

Doufáme, že v případném provádění úprav těchto cvičení a popřípadě v experimentování s nimi 
najdete zalíbení. Ostatně nejlépe se člověk stejně učí děláním, a pokud si výsledky z vašich expe-
rimentů účinně spojíte se znalostmi nabytými v této knize, pak vám v úspěšném používání pro-
gramu nestojí v cestě vůbec nic. 

Poděkování 
Tato kniha by nevznikla, kdyby nikdo nedal podnět k jejímu vzniku. Přesněji řečeno tato kniha 
vznikla díky Thomasi Braun-Wieshollerovi a Thomasi Pohlmannovi z nakladatelství Microsoft 
Press. Proto patří nejen jim, ale i odbornému lektorovi Georgu Weihererovi náš velký dík za jejich 
trvalou podporu. 

Poděkovat chceme i Hubertu Grossingerovi, který nám svými profesionálními znalostmi účetnic-
tví poskytl velmi cennou a důkladnou podporu. 

Poděkovat musíme ale i svým rodinám – Soni, Felixovi a Karolíně na straně jedné, a Klaudii, Fili-
povi a Lukášovi na straně druhé. Poslední měsíce určitě pro ně nebyly nijak jednoduché, a proto 
jim děkujeme za jejich trpělivost! 

Andreas Luszczak a Robert Singer, v květnu 2009 

Zpětná vazba od čtenářů 
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpětnou 
vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy: 

redakce PC literatury 
Computer Press 
Spielberk Office Centre 
Holandská 3 
639 00 Brno 

nebo 

sefredaktor.pc@cpress.cz 

Errata 
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chybám se 
úplně vyhnout nelze. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, budeme rádi, pokud nám ji 
nahlásíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a pomoci nám zlepšit následující vydání 
této knihy. 

Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/K1769 po klepnutí na odkaz 
Soubory ke stažení. 

 





 

 

K A P I T O L A  1  

Úvod do programu Microsoft 
Dynamics NAV 

Výhoda integrovaných firemních řešení, která se označují také výrazem řešení ERP 
(zkratka ERP pochází ze slov Enterprise Resource Planning – plánování firemních pro-
středků), spočívá v tom, že se podporují obchodní procesy přes hranice jednotlivých od-
dělení pomocí důkladné podpory všech oblastí firmy. Tím se značně zvyšuje produktivita 
i efektivita firmy, jelikož spojením dat ze všech oblastí lze navázat velmi úzkou spolupráci 
všech spolupracovníků. Tak například pracovník odbytu může velmi snadno zjistit, jaká je 
dostupnost nějakého určitého zboží na skladu, a stanovit možný termín expedice a záro-
veň třeba prověřit bonitu klienta.  

Bohužel i přes tyto naprosto jasné výhody řešení ERP se dosti často tyto možnosti nevyu-
žívají. Příčina je v problémech s implementací a správnou projektu, jelikož třeba často 
chybí potřebné základní údaje, jako je třeba odměna zákazníkovi nebo výše provize, 
a proto se musí ještě stále zjišťovat ručně v průběhu evidence objednávky, a to i přes riziko 
vzniku chyb. Dosti nebezpečné jsou i neúplné či neimplementované procesní kroky, které 
mohou ohrozit úspěch celého projektu, například když se stav skladu zjišťuje se zpoždě-
ním. To ve výsledku poskytne chybné informace o dostupnosti zboží k prodeji.  

Podobné problémy často vznikají kvůli nedostatečnému nasazení řešení ERP, což dokládá 
řada studií. Příčinou je minimální přijatelnost, vysoká složitost a jejich omezené rozšíření 
ve firmě. Abychom mohli těmto problémům spěšně čelit, kladl se při vývoji Microsoft 
Dynamics NAV neustále důraz na to, aby měli spolupracovníci ve firmě k dispozici ná-
stroj, jenž by se dal používat produktivně a efektivně.  
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Microsoft Dynamics NAV má tedy následující výhody: 
 Vysoká míra přijetí díky jednoduchému ovládání a důvěrně známým grafickým rozhraním 

omezeným pouze na příslušnou roli uživatele 
 Snadná konfigurovatelnost uživatelského rozhraní a logika zpracování, která umožňuje velmi 

jednoduše zobrazit průběhy prací a obchodní procesy 
 Vysoká míra rozšíření ve firmách díky rozličným možnostem přístupu, a to jako klienta na 

počítači, v podobě mobilní aplikace a online portálu 
Tato kapitola ukazuje základní principy programu Microsoft Dynamics NAV, přičemž uvádí pře-
hled funkcí a použitých technologií. Vychází přitom ze základních představ systémů ERP. Kromě 
principu rolí a novinek, které se v Dynamics NAV 2009 objevují, se v hrubých rysech popisuje 
i obchodní model pro implementaci programu Dynamics NAV ve firmách a při podnikání.  

Pokud bychom měli představit všechny možnosti a funkce programu Microsoft Dynamics NAV, 
pak by nám určitě k tomu nestačil stávající rozsah knihy. Proto se soustřeďujeme jen na ty základ-
ní funkce řešení s tím, že se základní obchodní procesy dají upravovat samostatně a průběžně.   

Upozornění 

Všechny obrázky a cvičení v této knize vycházejí ze standardně dostupného ukázkového 
systému k programu Microsoft Dynamics NAV 2009 se vzorovým klientem CRONUS CZ s.r.o. 
Díky uživatelským právům a bohatým možnostem úpravy, konfigurace a licencování ve vaší 
firmě se může uživatelské rozhraní programu Dynamics NAV lišit od zobrazení v této knize. 
Pokud nemáte přístup ke standardnímu ukázkovému systému, popřípadě pokud máte po-
tíže při práci s ukázkovými klienty vaší firmy, pak bude nejlepší, když se obrátíte na svého 
správce sítě.  
Obrázky a návody týkající se operačního systému jsou vytvořeny v prostředí operačního 
systému Windows Server 2008 R2. Pokud používáte operační systém Windows XP, pak se 
bude mírně lišit vzhled oken.  

 

Upozornění 

Microsoft Dynamics NAV 2009 obsahuje dva naprosto odlišné klienty – klienta na míru ro-
lím a klasického klienta. Pro obrázky a popisy v této knize používáme klienta na míru rolím. 
Výjimku představují pouze příslušné odstavce v kapitole 2 a kapitole 3, které se týkají pouze 
klasického klienta.  
Vzhledem k tomu, že se klient na míru rolím liší od klasického klienta pouze uživatelským 
rozhraním a nikoliv logikou obchodování, jsou všechny popisy pro práci v programu Dy-
namics NAV funkční i pro klasického klienta. I přesto, že cvičení v následujících kapitolách 
vychází z klienta na míru rolím, lze je tedy upravovat i v odlišném uživatelském rozhraní kli-
enta klasického.  
Řešení cvičení jsou volně ke stažení na Internetu, a to jak pro klienta na míru rolím, tak pro 
klienta klasického. Podrobnosti najdete v předmluvě. 
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Co je Microsoft Dynamics NAV 
Microsoft Dynamics NAV představuje zcela integrované firemní řešení pro malé a střední podni-
ky, které patří mezi systémy ERP, a jako takové podporuje všechny obchodní procesy ve všech od-
větvích firmy. Jedná se o řešení poskytující standardní funkce pro finanční management, marke-
ting a prodej, pořizování materiálu, logistiku, výrobu a další odvětví, jako je třeba řízení projektu 
či personalistika.  

Dynamics NAV přitom zároveň vychází ze zkušeností získaných dlouholetým vývojem – jeho po-
čátky sahají někam do let 1986/1987, kdy na trh přišla z Dánska první verze programu, a to pod 
názvem Navision (Navigator). Od roku 1990 se tento produkt vyvíjel dále, a to pod názvem Navi-
sion, přičemž se úspěšně prosadil i na poli mezinárodním. Po převzetí firmy Navision Software 
A/S firmou Microsoft Corporation v květnu roku 2002 se tento produkt stal hlavním pilířem port-
folia produktů z oblasti obchodování (Microsoft Business Solutions). 

Název Navision se v průběhu vývoje produktu nahradil názvem Microsoft Dynamics NAV. 
V současnosti patří toto řešení ve své nejaktuálnější verzi pod označením Microsoft Dynamics 
NAV 2009 k vedoucím systémům typu ERP, přičemž v této verzi obsahuje řadu stěžejních techno-
logických novinek.  

Základy ERP (Enterprise Resource Planning) 
Základním úkolem všech systémů ERP je sloučení všech provozů a funkcí firmy do jednoho systému 
s jednou společnou databází. Řešení ERP tedy představuje obecný zdroj informací pro všechny oblas-
ti firmy, pomocí něhož jsou k dispozici takřka okamžitě všechna data týkající se této firmy.  

 
Obrázek 1.1: Porovnání struktury ostrůvkových systémů se strukturou systémů ERP 

Na rozdíl od systematických struktur, v nichž se spravují data nezávisle na sobě v jakýchsi ostrůvko-
vých systémech, přičemž se spojují maximálně pomocí rozhraní, mohou v systémech ERP všechny 
provozy firmy ke všem informacím potřebným pro odbavení obchodních procesů v rámci firmy při-
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stupovat prakticky okamžitě (viz obrázek 1.1). Tak můžete například pro zjištění úvěrového rámce 
při prodeji zohlednit i aktuální platby zákazníka, které se nachází v účetních pohledávkách.  

Omezení pro přístup k datům z jiných oblastí se v systémech ERP nezadávají pomocí omezení 
přes architekturu systému, ale řídí se cíleně příslušnými nastaveními oprávnění. Tak se najednou 
zajistí ochrana citlivých dat, a zároveň jsou všechna potřebná data neustále k dispozici.  

Systémy ERP se používají pro zobrazení přímých obchodních procesů přes hranice jednotlivých 
oddělení. I přesto, že je základní struktura obchodních procesů závislá na příslušném oddělení 
prakticky stejně, existují u středně velkých a velkých podniků většinou i určité speciality týkající se 
jejich provozu, které poskytují určitou konkurenční výhodu. Proto je nutno systémy ERP nastavit 
a upravit tak, aby odpovídaly přesně požadavkům a nárokům každého jednotlivého podniku.  

Stavba a funkce programu Dynamics NAV 
Microsoft Dynamics NAV poskytuje obecnou podporu obchodních procesů ve všech oblastech 
podnikání. Díky otevřené architektuře lze velmi snadno provádět různé úpravy či nastavení, aby 
bylo možno vyjít vstříc individuálním požadavkům jednotlivých firem.  

 
Obrázek 1.2: Přehled funkcí programu Microsoft Dynamics NAV (zdroj: Microsoft) 

Struktura programu Microsoft Dynamics NAV je modulární, přičemž jednotlivé moduly jsou me-
zi sebou úplně integrovány. Na obrázku 1.2 jsou vidět klíčové součásti řešení, jejichž funkce jsou 
následující: 

Finanční management 

Oblast finančního managementu představuje základ Dynamics NAV, jelikož se díky úzké integraci 
do tohoto modulu sbíhají transakce ze všech oblastí. Na tento základ pak navazují rozsáhlé další mož-
nosti analýzy a podávání zpráv (reportingu). Finanční management obsahuje mimo finančního účet-
nictví a účetnictví podniku i správu závazků, pohledávek, bankovních kont a ocenění skladu.  
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Prodej, marketing a služby 
Oblast prodeje, marketingu a služeb obsahuje funkce pro plánování a řízení aktivit týkajících se 
marketingu a prodeje. Patří sem základní správa kontaktů, zájemců a zákazníků, dále správa akti-
vit zákazníků a správa kampaní. V oblasti služeb lze cíleně upravovat požadavky zákazníků na 
služby a dohody o poskytování služeb.  

Supply Chain Management 

Oblast Supply Chain managementu představuje kompletní řetězec dodávky zahrnující nákup, skla-
dování, prodej, výrobu a logistiku. Vzhledem k tomu, že celý dodavatelský řetězec lze spravovat a plá-
novat nepřetržitě, je možné minimalizovat dobu běhu a nákladů při současně vyšší připravenosti 
k dodávce zboží. Navíc nabízí modul pro správu projektu možnost obchodnické správy projektů.  

Business Intelligence/Reporting 
Oblast Business Intelligence/Reportingu obsahuje funkce, které se dají použít pro zobrazení centrál-
ních podnikových dat ve snadno srozumitelné podobě – ať v podobě grafů či tabulek. Prostřednictvím 
jednoduše ovladatelného nástroje pro analýzu je možné velmi snadno vyhodnotit všechny důležité 
informace. Data samotná jsou k dispozici přímo a v aktuální podobě, a to díky přímé integraci.  

Možnosti přístupu 
 Portály online umožňují přímo přistupovat k Dynamics NAV prostřednictvím Internetu. Za-

městnanci firmy tak mohou v programu Dynamics NAV pracovat v rámci svých přístupových 
práv nezávisle na tom, kde se zrovna vyskytují.  

 Microsoft Dynamics NAV Mobile využívá platformu Windows Mobile a zprostředkovává pří-
stup k programu Dynamics NAV z mobilních zařízení. Tak je možné, aby obchodní cestující 
zaregistroval zakázku k prodeji už během návštěv potenciálního zákazníka.  

Práci ve všech možných oblastech pak dále usnadňují takové funkce, jako je takřka mezinárodní 
nasazení díky podpoře řady světových jazyků, měn či klientů, integrovaná správa dokumentů vyu-
žívající spojování záznamů či funkce pro souhlas s obsazením.  

Nástavbou na světově rozšířený systém Microsoft Dynamics NAV jsou lokalizované verze pro na-
sazení v řadě zemí. Centrální označování lokalizovaných verzí se vůbec neřeší, protože v rámci za-
koupené licence si může jazyk uživatel nastavit podle svého. Naopak je nutno řešit funkce odlišné 
od světově uznávaného standardu. Tyto funkce vyplývají z právních předpisů a místních poměrů.  

Dalšími doplňky základního systému Dynamics NAV je řada certifikovaných doplňkových řešení 
a řešení pro různá odvětví, vyvinutá partnery Microsoftu. Ta se velmi úzce integrují do systému 
a reprezentují požadavky jednotlivých odvětví již ve standardu.  

Technologie a architektura systému  
V programu Microsoft Dynamics NAV 2009 bylo nutno kvůli možnosti nasazení uživatelského 
rozhraní na míru rolím nutno ve srovnání s předchozími verzemi provést poměrně zásadní změny 
v celé technologii. Aby bylo možno používat klienta na míru rolím, je nyní celá architektura pře-
dělána na třívrstvou a logika aplikace se řeší nikoliv na klientovi, ale na serveru.  

Kromě třívrstvé architektury klienta na míru rolím se ovšem v Microsoft Dynamics NAV 2009 
podporuje i klient klasický, který se používal ve starších verzích. Tento klasický klient používal 
dvojvrstvou architekturu. Obě verze klientů přistupují ke společné databázi a k logice aplikace 
úplně stejně, z čehož vyplývá, že se v programu dají používat společně.  
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Pro vývoj změn a úprav obou verzí klientů bylo použito velmi ceněné integrované vývojové pro-
středí C/SIDE (Client/Server Integrated Development Environment). Jedná se o grafické rozhraní, 
pomocí něhož lze Microsoft Dynamics velmi snadno upravovat. Tak například Object Designer, 
který se dá v klasickém klientovi zavolat pomocí panelu nabídek, obsahuje všechny potřebné vý-
vojářské nástroje, pomocí nichž mohou partneři Microsoftu a jeho zákazníci upravovat stávající 
standardní objekty a vytvářet nové. Jedná se například o tabulky, formuláře, zprávy a rozhraní.  

 
Obrázek 1.3: Object Designer v klasickém klientovi 

 
Obrázek 1.4: Dvojvrstvá a třívrstvá architektura v aplikaci Dynamics NAV 2009 

Třívrstvá architektura klienta na míru rolím se vyznačuje oddělením databázového systému, logi-
ky aplikace a grafické prezentace. Oddělení logiky aplikace od funkcí klienta přináší větší míru za-
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bezpečení a také vyšší úroveň škálovatelnosti. V produkčním prostředí je pak možno databázovou 
i aplikační vrstvu rozdělit na několik serverů.  

Oproti dvojvrstvé architektuře klasického klienta a předchozím verzím Dynamics NAV lze v kliento-
vi spouštět jak prezentaci v grafické podobě, tak logiku aplikace.  

Co se týče databáze, pracuje se v aplikaci Dynamics NAV 2009 při používání klasického klienta na jed-
né straně databáze s Microsoft Dynamics NAV, což je vlastní databáze umístěná v Dynamics NAV, 
a která se již dále nevyvíjí, a na straně druhé je zde databáze na Microsoft SQL serveru. Klient na míru 
rolím, který pracuje se třívrstvou architekturou Microsoft Dynamics NAV 2009, vyžaduje databázi 
Microsoft SQL serveru, jež je velmi vysoce škálovatelná a nabízí spolehlivou správu dat s řadou aplika-
cí pro jejich analýzu.  

Struktura dat a princip dokládání 
Stejně jako každé řešení ERP vytváří i Microsoft Dynamics NAV model organizace a obchodních pro-
cesů podniku. V rámci tohoto řešení se rozlišují dva různé druhy dat:  

 Data, která popisují objekty (například zboží) 
 Data, která popisují události (například pohyb na skladě) 

Aby bylo možné zobrazovat obchodní procesy různých firem v jednom řešení, je zde ještě další mož-
nost ke zřízení řešení pomocí nastavení konfigurace. Celkem se tedy v aplikaci rozlišují tři různé dru-
hy dat: 

 Konfigurační data 
 Hlavní data 
 Data o transakcích 

Microsoft Dynamics NAV je aplikace, kterou je možné použít i pro firmy s řadou poboček a o různých 
velikostech. Vzhledem k tomu, že ve firmách probíhají odlišné obchodní procesy, není divu, že jsou 
v programu Dynamics NAV také různé varianty procesů. Na konfiguračních datech pak záleží, která 
z těchto variant se pak v té které firmě použije.  

Tak například se při vytváření skladu nastavuje, zda má firma sklady na různých místech, a pokud 
ano, pak je nutné při každém pohybu na skladě zadat i umístění skladu, v němž k tomuto pohybu do-
šlo. Konfiguraci programu Dynamics NAV určují konfigurační data, přičemž se tato data zadávají 
v průběhu implementace a nemění se, dokud se nezmění obchodní procesy.  

Pomocí hlavních dat se popisují takové objekty, jako je zboží, majetkové účty nebo dodavatelé, a mění 
se jen tehdy, když se změní příslušný objekt. Tak například se v údajích o zboží mění způsob jeho poří-
zení, pokud se zboží dokupuje, namísto dříve zadaného údaje o nutnosti jeho vyrobení. V oblasti vy-
hrazené pro základní údaje se však samozřejmě často doplňují úplně nové objekty, například nové 
druhy zboží nebo noví zákazníci.  

Data týkající se transakcí, jako jsou například pohyby na skladu, objednávky pro nákup nebo 
účtování, popisují operace při vykonávání obchodních operací. Tato data vznikají u každé zakáz-
ky, která se vyřizuje přes Dynamics NAV. Registrace a záznam transakcí probíhá v souladu s prin-
cipem uspořádání.  

Princip uspořádání je dalším základním pilířem pro práci v prostředí Dynamics NAV. Jde o to, že se 
před vlastním vyúčtováním musí pro danou transakci vytvořit účetní doklad.  
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Registrace transakcí se například provádí přes účetní listy ze skladu a finanční účetnictví, popřípadě 
v podobě zakázek a objednávek (nezaúčtované položky). Pokud se nějaká transakce (například účten-
ka) pouze zaregistruje, ale nezaúčtuje, může se upravovat a odstranit.  

 
Obrázek 1.5: Princip datových struktur v Microsoft Dynamics NAV 

V programu Dynamics NAV se daná transakce provede až po zaúčtování transakce a teprve pak se 
může změnit třeba obsah skladu díky pohybu na skladě. Zaúčtované transakce se ukládají jako polož-
ky (zaúčtované doklady), které nelze nijak změnit.  

Například nákupní účet se pomocí určité stránky v Microsoft Dynamics NAV nejprve zaregistruje ja-
ko nezaúčtovaná položka, a to tak dlouho, dokud se přes příslušnou nabídku v panelu nabídek nepro-
vede její zaúčtování. Prostřednictvím funkce účtování se vytváří položky ve všech oblastech, jichž se 
to týká – položky věřitelů (dodavatelé – dluh), položky zboží (pohyb na skladě) a věcné položky (účto-
vání na majetkovém účtu). Tyto položky opět nelze měnit.  

 
Obrázek 1.6: Princip dokládání v Microsoft Dynamics NAV 

Pokud by bylo nutno opravit některý z již zaúčtovaných dokladů, je nutno zaúčtovat další doklad, kte-
rý onen původní doklad zruší.  

Integrace s dalšími produkty Microsoftu 
Díky společnému technologickému základu dokáže Microsoft Dynamics NAV bez problémů komu-
nikovat i s dalšími řešeními Microsoftu. Mezi nejdůležitější patří komunikace s těmito aplikacemi: 

 Microsoft Office – zde se nabízí přímý přístup k programu Dynamics NAV z prostředí Microsoft 
Office Excel a Word a také, komunikace a porovnávání kontaktů s programem Microsoft Office 
Outlook 

 Microsoft Windows – využívání všech možností klientských i serverových operačních systémů 
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 Microsoft Office Sharepoint Server – integrace Dynamics NAV pro týmové internetové stránky 
a firemní portály v SharePoint Portal Serveru 

 Microsoft BizTalk Server – výměna dat s jinými systémy 
 Microsoft MapPoint – zobrazování map a plánování tras při zadání adresy zákazníka 
 Microsoft SQL Server – databázový systém a platforma pro analýzu jako základ pro Business In-

telligence v programu Dynamics NAV 

Microsoft Dynamics NAV 2009 – 
používání rolí a další novinky 
Zřejmě největší novinkou je v programu Microsoft Dynamics NAV 2009 přechod na používání rolí, 
jež má zajistit vytvoření pracovního prostředí, které se bude upravovat přesně podle potřeb přísluš-
ného uživatele. Proto byl vytvořen na základě velmi podrobných studií prováděných v reálných fir-
mách model s názvem Microsoft Dynamics Customer Model, v němž se typické úkoly prováděné za-
městnanci určitého zařazení sdružují pod role, jako je třeba nákupčí či účetní.  

V programu Dynamics NAV 2009 se tak na základě těchto rolí vytvořilo 21 center rolí, jež jsou uzpů-
sobeny požadavkům příslušných firem, přičemž v případě potřeby je možné vytvořit další centra rolí. 
Pokud budeme vycházet u centra rolí z představy jako objektu, jenž má uživateli sloužit jako jakási 
domovská stránka, kde najde okamžitý přehled těch nejdůležitějších funkcí a informací, pak položky 
v seznamech a stránky s úlohami umožňují velmi pohodlně přistupovat k úpravě dat. Klient na míru 
rolím navíc disponuje velmi jednoduchou možností, jak prostředí uživatele upravit podle speciálních 
požadavků, popřípadě podle požadavků daných úrovní role, na níž se daný uživatel pohybuje.  

 
Obrázek 1.7: Nevýznamnější novinky v programu Dynamics NAV 2009 (zdroj: Microsoft) 
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Kromě uživatelského rozhraní postaveného na rolích (klient na míru rolím s centrem rolí), kterému 
se budeme velmi podrobně věnovat v kapitole 2, a třívrstvé architektuře, se v programu Microsoft 
Dynamics NAV 2009 objevila celá řada dalších funkcí týkajících se poskytování zpráv a webových 
služeb (Webservices). Přehled těch nejvýznamnějších inovací je vidět na obrázku 1.7.  

Nové funkce týkající se poskytování zpráv, jež jsou založeny na službách Microsoft SQL Reporting 
Services, umožňují nasadit velmi pokročilé prezentační funkce, jako jsou možnosti třídění, barev-
né obrázky či výstup zpráv ve formátu PDF či formátu sešitu MS Excel. Navíc je možné výstupy 
z programu Dynamics NAV volat pomocí webových služeb i z jiných programů, přičemž se při 
přístupu do programu Dynamics NAV testuje úroveň oprávnění.  

Webové služby představují velmi oblíbené standardní rozhraní pro hladkou komunikaci mezi růz-
nými informačními systémy. Pomocí webových služeb mohou k funkcím logiky aplikací přistu-
povat i externí systémy, které se mají na serveru Dynamics NAV spouštět – například může jít 
o připojení cizích systémů ERP. Při srovnání s přímými přístupy do databáze se při používání 
webových služeb provádí stejná kontrola chyb u zadaných údajů, provádí se kontrola integrity dat 
a nastavení oprávnění jako při ručním zadání na stránce programu Microsoft Dynamics NAV.  

Pestrou škálu novinek v programu Microsoft Dynamics NAV 2009 najdete po instalaci třívrstvého 
rozhraní, a to přímo v klientovi na míru rolím. Alternativně se samozřejmě dá použít i klient kla-
sický, kterého můžete používat i vedle klienta na míru rolím. Ovšem výše popisované nové funkce 
v klasickém klientovi bohužel nebudete moci používat.  

Implementace programu Microsoft Dynamics NAV 
Prodej programu Microsoft Dynamics NAV probíhá na základě nepřímé distribuce. Kvalifikovanou 
podporu pro úvod do používání programu nabízí celá řada certifikovaných partnerů Microsoft Dy-
namics NAV. Tento model zajišťuje, že firma kdekoliv na světě bude mít pro nasazení tohoto produk-
tu a pro práci s ním k dispozici partnera, který pomůže při implementaci systému. Tento partner se 
pak určitě bude nacházet v rozumné blízkosti, takže bude snadno dostupný, a také určitě bude mít 
všechny potřebné informace o oboru, v němž chce firma program používat.  

Na základě skutečně velmi odborných znalostí z různých oborů vyvinula řada partnerů Microsoft 
Dynamics BAV celou řadu řešení pro různé obory, takže určitě budou dostatečně flexibilní, pokud 
se na ně obrátí nějaká firma podnikající v tom či onom oboru. Aby byla zajištěna dostatečná kvali-
ta těchto řešení, budou se za kvalitní řešení považovat jen ta, která pro danou oblast prošla nároč-
nými testy a v tomto procesu testování získala ocenění Certified for Microsoft Dynamics (CfMD).  

Pro podporu projektů implementace Microsoft Dynamics vyvinula firma Microsoft pro své part-
nery standardizovaný model pro postup implementace – tzv. Microsoft Dynamics Sure Step. Tato 
metodika představuje návod pro implementaci produktů Dynamics ve firmách a obsahuje příruč-
ky, strategie pro správu projektů, nástroje a šablony. V rámci programu Sure Step se také předsta-
vuje Dynamics NAV Rapid Implementation Methodology (RIM), což není nic jiného než sada ná-
strojů pro implementaci Microsoft Dynamics. Další informace k programu Microsoft Dynamics 
Sure Step a k nástrojům RIM najdete v kapitole 3. 

 



 

 

K A P I T O L A  2  

Základy ovládání 

Důraz na uživatelsky přívětivé prostředí je jedním z nejvýraznějších rysů Microsoft Dy-
namics NAV, takže uživatel snadno provede i ty nejsložitější změny. 

Zavedením klienta na míru rolím do programu Dynamics NAV 2009 se ještě více vylepši-
ly možnosti pro ovládání systému. Nyní je ovládání systému plně přizpůsobeno požadav-
ků uživatele, protože se zde zobrazují jen ty prvky, které uživatel podle své role může po-
třebovat, takže práce je nyní daleko efektivnější než kdy předtím. 

Vlastnosti klientů a přístup do systému 
Uživatelské rozhraní tradičních systémů pro podnikání (systémů ERP), mezi něž patří 
i starší verze Microsoft Dynamics NAV, bylo rozděleno čistě jen z hlediska funkčnosti. 
Nezávisle na nastavení oprávnění přihlášeného uživatele se vždy zobrazovala spousta pa-
nelů nabídek, tlačítek či zadávacích políček, z nichž navíc většina nebyla pro každodenní 
práci vůbec potřebná. 

Vzhledem k tomuto ne příliš povedenému rozhraní přišel Dynamics NAV 2009 s uvede-
ním klienta na míru rolím. Ten nabízí prostřednictvím předem nastaveného centra rolí 
a flexibilního rozhraní možnost rychle přistupovat k těm nejčastěji používaným funkcím. 

Kvůli zpětné kompatibilitě se i nadále podporuje klasický klient, který je samozřejmě po-
třeba pro práci s uživateli a s databází, jakož i pro práci ve vývojovém prostředí. Díky 
možnosti používání klasického klienta navíc mohou novou verzi používat i uživatelé 
zvyklí na starší verzi programu, takže se mohou na novou verzi klienta přeškolit a přejítna 
ni postupně – a třeba i později.  
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Upozornění 

Obrázky a popisky v této kapitole nejsou vztaženy k žádné roli. Při práci na cvičeních se při 
používání klienta na míru rolím předpokládá, že se uživatel pomocí centra standardních rolí 
nebo úprav nastavení uživatele přihlásil pod profilem ZPRACOVATEL OBJEDNÁVEK. Tento 
profil je v ukázkovém systému Dynamics NAV profilem standardním. Další informace týkají-
cí se přiřazování profilu najdete v kapitole 3. 

 

Typy klientů 
Klient na míru rolím představuje v programu Dynamics NAV 2009 novou verzi klienta, který vy-
užívá třívrstvou architekturu, jež jako databázový systém využívá pouze Microsoft SQL Server. 
Protipólem je klasický klient, který využívá dvojvrstvou architekturu a existuje ve dvou podobách, 
přičemž každá z nich se liší typem používané databáze. Klasický klient typu „Classic-Client with 
Microsoft SQL Server“ podporuje výlučně databázi na SQL Serveru, zatímco klasický klient typu 
„Classic-Client“ používá v základní verzi databázi Dynamics NAV. 

V závislosti na vybrané konfiguraci má uživatel k dispozici tři ikonky, pro každý typ klienta 
Microsoft Dynamics NAV 2009 jednu. Pro každodenní používání však obvykle bude mít uživatel 
k dispozici pouze ikonku klienta, kterého používá nejčastěji. 

 
Obrázek 2.1: Ikonky jednotlivých typů klientů Microsoft Dynamics NAV 2009 na pracovní ploše 

Nezávisle na typu spuštěného klienta představuje Microsoft Dynamics NAV 2009 spojité a inte-
grované řešení, v němž se používá jediný aplikační systém jak pro dvojvrstvý, tak pro třívrstvý 
provoz. Tady je třeba vidět důvod k tomu, proč lze bez problémů používat na serveru SQL jak kli-
enta na míru rolím, tak klienta klasického – jde o to, že se v každém případě přistupuje ke společ-
né databází pomocí společného klienta. Důsledkem této propracované taktiky pak je například 
nejen to, že se ve finančním oddělení firmy může používat klasický klient a v oddělení prodeje kli-
ent na míru rolím, ale různý typ klienta může používat i každý uživatel. Ovšem vzhledem k tomu, 
že novinky verze Dynamics NAV 2009, jako je centrum rolí, konfigurace klienta či nové funkce 
pro výstup zpráv, pracují pouze s klientem na míru rolím, budou uživatelé pravděpodobně pře-
vážně pracovat s klientem na míru rolím. 

Nesmíme v této souvislosti zapomenout na fakt, že klient na míru rolím a klasický klient se liší 
nejen v architektuře a možnostech konfigurace, ale i ve způsobu ovládání. V klientovi na míru ro-
lím jsou přizpůsobeny standardu Windows i klávesové zkratky – například položku pro nové zbo-
ží vytvoříte pomocí klávesové zkratky Ctrl + N (a nikoliv klávesou F3, jak tomu je v klasickém kli-
entovi). Podrobnosti o klientovi na míru rolím najdete v podkapitole Klient na míru rolím a de-
tailní informace týkající se klasického klienta najdete v podkapitole Klasický klient. 
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Přihlášení uživatele 
Po spuštění programu Dynamics NAV 2009 na klientském počítači se přihlášení do programu 
obvykle provede na pozadí, přičemž se použije ověřování na úrovni Windows (Active Directory) 
– není tedy třeba zadávat žádné přihlašovací údaje. Spuštění programu se provádí standardním 
způsobem přes nabídku Start či poklepáním na ikonku na pracovní ploše. Pokud je třeba Dyna-
mics NAV ve výjimečných případech, například kvůli testování přístupových práv, spustit pod ji-
ným uživatelem, než který je aktuálně na počítači přihlášen, pak je třeba použít příkaz Spustit ja-
ko, který vyvoláte klepnutím pravým tlačítkem myši na ikonku Dynamics NAV. 

U klasického klienta se dá kromě přihlášení přes ověření systémem Windows provést i ověření 
přes databázový server. V tomto případě se po spuštění programu Dynamics NAV objeví vlastní 
dialogové okno programu, v němž se zadává uživatelské jméno (standardně je předem vyplněno 
uživatelské jméno naposledy přihlášeného uživatele) a heslo. 

Při přihlašování se v programu Dynamics NAV otevírá instance otevřená při posledním přihláše-
ní. Oprávnění pro každého uživatele programu Dynamics NAV se získává z nastavení zabezpeče-
ní, jež se dá každému uživateli nakonfigurovat ve správě oprávnění Dynamics NAV. 

Klient na míru rolím 
Pokud chcete využívat třívrstvou architekturu, pak musíte používat klienta na míru rolím, který se 
také označuje jako RoleTailored Client. Tento typ klienta je zřejmě nejzásadnější inovací v pro-
gramu Dynamics NAV 2009. 

Základy rozhraní na míru rolím 
Při používání klienta na míru rolím jde v podstatě zejména o to, že se každému uživateli nabízí 
omezené prostředí šité na míru tak, jak je potřebuje pro každodenní práci. K tomu účelu mají být 
na jedné straně všechny údaje a funkce pro každodenní rutinní práci přímo dostupné, a to bez 
nutnosti provádění několika operací, a na straně druhé jde o uspořádání nepoužívaných nebo jen 
zřídka používaných prvků, které mají být seřazeny tak, aby při rutinní práci co nejméně rušily. 

Má-li být správa prostředí co nejjednodušší, musí se uživatelům přidělit jejich role, a to na základě 
úkolů, které mají provádět. Takovým základním rolím, jako je nákupčí či účetní, jsou v Dynamics 
NAV v centru rolí tyto role již přiřazeny, ovšem samozřejmě je možné je v případě potřeby jakko-
liv upravit. 

Na rozdíl od klasického klienta se v programu Dynamics NAV 2009 provádí nutné úpravy uživa-
telského rozhraní kvůli jednotlivým rolím zpravidla velmi jednoduše – v této nové verzi Dynamics 
NAV 2009 není nutné nic programovat. Tyto úpravy je možné provádět buď pro jednotlivého uži-
vatele, nebo na úrovni rolí, kdy se týkají celé příslušné oblasti. Prostředí klienta na míru rolím se 
dá podle požadavků na změny a jejich rozsahu upravit na třech úrovních: 

 Personalizace (individuální úpravy) 
 Konfigurace (změny týkající se jednotlivých rolí) 
 Modifikace (programování dalších prvků) 

V rámci personalizace a konfigurace jsou možnosti nastavování omezeny na ovládací prvky, jako 
jsou textová pole, sloupce, tlačítka či panely nabídek. Tyto prvky můžete seřazovat, skrývat nebo 
zobrazovat naprosto libovolně. Díky pestré paletě připravených prvků jsou jejich možnosti v na-
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prosté většině dostatečné na to, abyste vytvořili takové prostředí, které vám bude v plné míře vy-
hovovat. 

Dalším důležitým prvkem klienta na míru rolím je centrum rolí, které uživateli slouží jako jakási 
domovská stránka, kde může uživatel získat přehled všech důležitých informací, například úkolů, 
zpráv a hodnocení. 

Tímto způsobem se při používání klienta na míru rolím zobrazuje na stránce úvodní konfigurace, 
a zjednodušují se tak možnosti dalších úprav „za provozu“. Na druhé straně se díky lepší přehled-
nosti zvyšuje produktivita práce zaměstnanců, protože při dobře uspořádaném prostředí mají lep-
ší přehled o celém prostředí a samotnému ovládání se nemusí ani tolik věnovat. Vzhledem k to-
mu, že se prostředí nakonfiguruje tak, aby byly nejčastěji používané ovládací prvky takříkajíc po 
ruce, je velkou výhodou, že klient na míru rolím kromě jednoduchého ovládání a zaškolení do 
ovládání minimalizuje i riziko chyb vzniklých při práci s programem. 

Možnosti navigace a struktura klienta 
Po otevření klienta na míru rolím se nejprve otevře spouštěcí stránka Dynamics NAV s centrem 
rolí po straně. Vzhledem k rozsáhlým možnostem nastavení se mohou výskyty zobrazených prvků 
lišit v závislosti na aktuální konfiguraci či přiřazených rolích. Na obrázku 2.2 vidíte okno progra-
mu ve standardním nastavení. 

 
Obrázek 2.2: Klient na míru rolím (centrum rolí s názvem Zpracování prací) 
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Hlavní okno klienta na míru rolím obsahuje tyto prvky: 
 Záhlaví okna 
 Panel Adresa 
 Panel nabídek 
 Stavový řádek 
 Navigační podokno (se seznamem nabídek a položkami nabídek) 
 Oblast stránek (centrum rolí, seznamy a stránky s oddíly) 

Záhlaví okna a panel Adresa 
Záhlaví okna, které se nachází na horním okraji hlavního okna klienta, zobrazuje kromě názvu 
aplikace i název právě aktivní stránky. Na obrázku 2.2 tak konkrétně vidíte nápis Centrum rolí. 
Panel adresa, který najdete hned pod záhlavím okna, obsahuje stejné prvky pro navigaci, které již 
pravděpodobně znáte z Windows Vista či novějších verzí internetových prohlížečů. Aplikace si 
tedy pamatuje vámi navštívené stránky, takže pomocí tlačítek Zpět a Vpřed můžete snadno listo-
vat mezi již navštívenými stránkami. Cesta k aktuálně zobrazované stránce se pak zobrazuje v pa-
nelu Adresa, který samozřejmě můžete použít i pro přesun na jiné stránky. 

 
Obrázek 2.3: Navigace pomocí panelu Adresa 

Panel nabídek 
Panel nabídek najdete pod panelem Adresa. Obsahuje obecné funkce týkající se práce v programu 
Microsoft Dynamics NAV. Najdete v něm následující příkazy: 

 Microsoft Dynamics NAV 
 Akce 
 Související informace 
 Sestavy 
 Přizpůsobit 
 Nápověda  

Upozornění 

Příkaz Související informace se zobrazí pouze tehdy, pokud v oblasti stránek vyberete někte-
rou z položek seznamu. Příkazy Akce a Sestavy se zobrazí i při výběru položky Centrum rolí. 

 
Prostřednictvím položky Microsoft Dynamics NAV se dá pro příslušného uživatele měnit jednot-
livá nastavení pracovního data, jazyka, serveru či společnosti. 

Položka Pracovní datum při každém spuštění klienta nastavuje aktuální datum a zobrazuje návrh 
data pro účtování. 
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Obrázek 2.4: Úplný panel nabídek s rozbaleným obsahem položky Microsoft Dynamics NAV 

Naproti tomu výběr jazyka, který určuje, zda se mají takové konstantní údaje, jako jsou názvy 
oken či polí, zobrazovat v češtině či jiném jazyce, zůstává natrvalo uložen v položce Přizpůsobení 
uživatelem (Oblasti/Správa/Nastavení aplikace/Klient na míru rolím/Přizpůsobení uživate-
lem). Chcete-li nastavení jazyka vrátit do původního stavu, stačí v dialogovém okně pro výběr ja-
zyka vybrat původní jazyk. V této souvislosti je třeba dávat pozor na to, aby se výběr jazyka pro 
uživatelské rozhraní provedl skutečně pro toho správného uživatele. Jazyk, v němž se nebudou 
tisknout nějaké externí doklady, se může nastavovat nezávisle na úrovni jednotlivých zákazníků 
(odběratelů) a dodavatelů. 

Položka pro výběr serveru a společnosti nastavuje, se kterou firmou se nyní bude pracovat – 
podrobnosti k pojetí společnosti najdete v kapitole 3. 

Jednotlivé příkazy dostupné pod položkami Akce, Související informace a Sestavy umožňují při-
stupovat k jednotlivým možnostem úprav konfigurace a nastavení týkajícím se příslušné stránky. 
Pokud je v oblasti stránek otevřeno okno pro úpravy (položka na seznamu, stránka úloh), pak pří-
kaz Akce standardně obsahuje následující položky: 

 Zobrazit – zajistí přepnutí do režimu zobrazení formuláře 
 Úpravy – zajistí přepnutí do režimu úprav formuláře 
 Nový – zajistí přepnutí do režimu nového formuláře 
 Odstranit – odstraní označený datový záznam 
 Aktualizovat – zajistí porovnání s databází (uložení vlastních změn, aktualizaci zobrazení se 

změnami jiných uživatelů) 
 Vymazat filtr – odstraní filtr nastavený v oblasti s filtry 
 Odeslat do – zajistí přesun aktuální stránky do aplikace Microsoft Word, Microsoft Excel ne-

bo do e-mailové zprávy aplikace Microsoft Outlook 
 Tisk stránky – vytiskne sestavu obsahující data na aktuální stránce  

Upozornění 

Další informace týkající se jednotlivých funkcí, jako je například použití filtrů, najdete v od-
stavcích níže. 

 
Položky Akce, Související informace a Sestavy dále obsahují řadu dalších možností nastavení, 
které závisí na aktuálně vybrané položce. Tyto možnosti nastavení samozřejmě můžete nastavovat 
zcela individuálně. Prostřednictvím jednotlivých nastavení a nastavení na úrovni rolí uživatele se 
pak stanovuje, které z předpokládaných možností, jež aplikace nabízí, se skutečně zobrazí. 

Příkaz Přizpůsobit                   , který najdete v panelu nabídek vpravo, pak slouží k provedení těchto 
jednotlivých nastavení. Najdete zde nejen možnosti přizpůsobení oblasti akcí, která se nachází pod 
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panelem nabídek, ale můžete víceméně individuálně nastavovat vzhled navigačního podokna 
a oblast stránek. Podrobnější informace týkající se uživatelského rozhraní najdete v kapitole Kon-
figurace klienta na míru rolím na straně 58. 

Příkaz Nápověda            pak spouští systém nápovědy aplikace Dynamics NAV. 

Stavový řádek 
Stavový řádek, který najdete ve spodním okraji hlavního okna aplikace, zobrazuje údaj o společ-
nosti, s níž se právě pracuje, a dále se zde ukazuje pracovní datum a jméno uživatele. Kromě zob-
razování informací umožňuje stavový řádek změnit společnost a pracovní datum, a to tak, že na 
příslušný údaj poklepete levým tlačítkem myši. Jedná se o alternativní způsob změny údajů vůči 
použití příslušné funkce v položce Microsoft Dynamics NAV. 

Navigační podokno 
Navigační podokno se nachází u levého okraje hlavního okna aplikace a umožňuje vybírat pří-
slušný obsah zobrazený v oblasti stránek. V souladu s představou používání rolí, která je pro 
Microsoft Dynamics NAV 2009 stěžejní, se v navigačním podokně nezobrazuje úplná struktura 
všech položek se všemi existujícími položkami. Namísto toho umožňuje nabídka Domovská 
stránka přistupovat přímo k nejčastěji používaným stránkám, jež jsou pro příslušnou roli uživate-
le nejtypičtější. Kompletní strukturu všech nabídek pak naleznete přes položku Oblasti. 

Ve spodní části navigačního podokna se zobrazují tlačítka pro spuštění nabídek typických pro pří-
slušnou roli, přičemž položky Domovská stránka a Oblasti se budou zobrazovat vždy. Další položky, 
jako je například položka Zaúčtované doklady, kterou vidíte na obrázku 2.2, slouží pro přímý přístup 
k dotazu na zaúčtované doklady. Tato položka pak silně závisí na příslušné roli uživatele. 

V horní části navigačního podokna se pak nachází položky (jedná se o zástupce ke stránkám či po-
ložkám seznamu) pro vybranou nabídku. Nabídka Domovská stránka obsahuje jako první polož-
ku Centrum rolí, pod níž se nachází položky pro stránky, které uživatel běžně používá. Nabídku 
Domovská stránka tak lze přirovnat k nabídce Zástupci klasického klienta Dynamics NAV a ob-
lasti s oblíbenými položkami, jež jsou k dispozici v jiných programech. Rozdíl spočívá snad jen 
v tom, že obsah se mění v závislosti na roli uživatele.  

Upozornění 

Oblast s tlačítky pro výběr položek a s jednotlivými položkami se dá poměrně volně přizpů-
sobovat. Podrobnější informace naleznete v kapitole Konfigurace klienta na míru rolím na 
straně 58 a následujících. 

Oblast stránek 
Oblast stránek tvoří hlavní část hlavního okna klienta a zobrazuje se v ní obsah stránky vybrané 
položky. Rozlišujeme tři druhy stránek: 

 Centrum rolí 
 Položky na seznamu 
 Oblasti 
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Centrum rolí 
Centrum rolí poskytuje uživateli přehled všech pro něj důležitých informací. Při spuštění klienta 
na míru rolím se zobrazuje jako jeho domovská stránka a právě přes položku Domovská stránka 
jej lze později opět zobrazit. 

Dynamics NAV 2009 přitom obsahuje celou řadu předem nakonfigurovaných center rolí, jež jsou 
nastaveny tak, aby bylo možno vykonávat všechny typické operace pro ty nejzákladnější role uži-
vatelů, jako je nákupčí nebo účetní. Příslušné centrum rolí se pak zobrazuje v závislosti na tom, 
jakou roli má uživatel prostřednictvím přiřazení profilu nastavenou. Podrobnější informace týka-
jící se přiřazování profilu naleznete v kapitole 3. 

 
Obrázek 2.5: Typické oblasti v centru rolí pro uživatelský profil Nákupčí (upraveno zobrazení grafu) 

Centrum rolí lze na základě příslušných požadavků přizpůsobovat jak individuálně, tak na úrovní 
rolí uživatele. Centrum rolí obsahuje následující oblasti: 

 Aktivity – zde se zobrazují svazky s dokumenty s číslem udávajícím počet již otevřených do-
kumentů. Klepnutím levým tlačítkem myši se můžete přesunout na příslušnou stránku pro 
úpravy. Na obrázku 2.5 je vidět svazek obsahující sedm rozpracovaných objednávek. Když na 
tento svazek klepneme levým tlačítkem myši, zobrazí se nám tyto objednávky v podobě se-
znamu, a můžeme je snadno upravovat. 

 Microsoft Outlook – zobrazuje seznam otevřených e-mailů, úkolů a událostí vyskytujících se 
v Outlooku. 

 Vlastní seznamy – tato oblast může obsahovat seznamy Mí dodavatelé, Mé zboží anebo Mí 
odběratelé. Dodavatele, zboží nebo odběratele (zákazníky) již uvedené v seznamu lze vybírat 
přes položku         Akce/Spravovat seznam, která se nachází v záhlaví okna libovolného se-
znamu; může je vybírat libovolný uživatel. 

 Upozornění – zde se zobrazují poznámky pro aktuálně přihlášeného uživatele. 
 Grafy – umožňují získat rychlý přehled týkající se důležitých informací.  
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Upozornění 

Upozornění vytvoříte tak, že při psaní poznámek v informačním okně Poznámky na strán-
kách pro zadávání údajů, například v kartě zboží (viz kapitola 3), zaškrtnete položku 
Upozornit. 

 

Položky seznamu 
Zatímco centrum rolí slouží k tomu, abyste snadno a rychle získali přehled o všech zahájených 
operacích, slouží položky v seznamech jako výchozí body pro práci v jednotlivých oblastech obsa-
hujících zadané úkoly, jako je například zboží, dodavatelé či prodejní objednávky. 

Nejvýznamnějším prvkem položky seznamu je zobrazení záznamů příslušné oblasti v podobě seznamu. 
Podokno akcí a okna s fakty umožňují přímý přístup ke všem dodatečným informacím a možnostem 
úprav právě vybraného řádku. Výběr zobrazených záznamů pak umožňuje podokno filtrů. 

Sloupce zobrazené v oblasti pro seznam obsahují hlavní políčka příslušné tabulky, další doplňkové 
informace se pak nachází v oknech s fakty vpravo vedle seznamu. Okna s fakty v této souvislosti pak 
často obsahují celkové hodnoty, a to v podobě tzv. FlowFields (viz kapitolu Ovládání systému na stra-
ně 41 a následujících), jež umožňují zobrazit příslušné podrobné údaje poklepáním myší. 

Podokno akcí, která se nachází mezi panelem nabídek a oblastí pro seznam, umožňuje přímo při-
stupovat k nejčastěji používaným operacím. Tyto operace jsou pak rozděleny do skupin Nový, 
Proces a Sestava. Další funkce je možné vybírat a používat přes položku Akce v panelu nabídek. 
Podokno filtrů zajišťuje filtrování a třídění datových záznamů – stačí jen zadat příslušná kritéria. 
Blíže se této problematice budou věnovat následující řádky. 

Obrázek 2.6: Jednotlivé části položek seznamu na příkladu přehledu zboží 

Když poklepete v seznamu na libovolný řádek (popřípadě po stisku klávesy Enter se ve standard-
ním režimu), zpravidla se pro daný záznam otevře stránka pro zadávání údajů (obvykle se jedná 
o příkaz Úpravy). Chcete-li stránku s údaji zobrazit v jiném režimu, pak je třeba vybrat tu správ-
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nou funkci ručně, například přes kontextové menu (pravé tlačítko myši) nebo přes příkaz Akce/ 
Nový, popřípadě Akce/Zobrazit. 

Oblasti, které se budou u každé jednotlivé položky seznamu zobrazovat, se nastavují pomocí ikon-
ky Přizpůsobit          , která se nachází v panelu nabídek vpravo. O tom jsme ale již hovořili. Díky 
této ikonce si například může uživatel zobrazit oblast pro graf, jak je vidět třeba na obrázku 2.6. 
Díky tomu je možné zobrazit si příslušné informace i v grafické podobě. Z toho všeho vyplývá, že 
v celém uživatelském rozhraní je možné tímto způsobem provádět celou řadu dalších úprav (viz 
kapitola Konfigurace klienta na míru rolím na straně 58).  

Upozornění 

Chcete-li si nějakou položku seznamu otevřít v samostatném okně, třeba abyste si ho mohli 
zobrazit vedle okna s dodavateli, pak zvolte příkaz Akce/Otevřít v novém okně. 

 

Oblasti 
Položka Oblasti zpřístupňuje úplnou strukturu všech nabídek programu Dynamics NAV a tím 
umožňuje vyvolat úplně všechny stránky, které jsou v klientovi na míru rolím dostupné za před-
pokladu, že uživatel vlastní příslušná oprávnění. 

Přes odkazy ukrývající se pod položkou Oblasti je tedy možné dostat se ke všem položkám, které 
se nevyskytují pod položkou Domovská stránky nebo na stránkách obsahujících další speciálnější 
nabídky. Mezi tyto stránky patří položky seznamu, stránky pro zadávání údajů, sestavy a dotazy 
na dokumenty či okna pro nastavení a konfiguraci modulů. 

 
Obrázek 2.7: Rozdělení položky Oblasti 
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Pokud budete některý z odkazů používat častěji, můžete si jej sami, popřípadě na úrovni uživatel-
ských skupin, zkopírovat do Domovské stránky a centra rolí (viz kapitola Konfigurace klienta na 
míru rolím na straně 58 a následujících). 

Ovládání systému 
Když budeme vycházet z navigace pomocí centra rolí, oblasti a určité nabídky, pak veškerá práce 
týkající se klienta na míru rolím probíhá přes položky seznamů a stránky pro zadávání údajů. 
Z toho vyplývá, že mezi jednotlivými prvky klienta na míru rolím vyvstávají následující vztahy: 

 Centrum rolí – poskytuje celkový přehled z pohledu rolí a používá se pro navigaci k těm po-
ložkám seznamu, na nichž je třeba provést nějaké operace. 

 Položky seznamu – poskytují celkový přehled jednotlivých oblastí s různými údaji, jako je 
kupříkladu zboží nebo nevyřízené objednávky. Tento přehled se uvádí v tabulce a umožňuje 
zavolání funkcí pro jejich úpravy. 

 Stránky s údaji – slouží pro nové zadávání, úpravu a zobrazení podrobnějších údajů. 

Stránky s údaji 
Stránky s údaji se otevírají z odpovídající stránky se seznamem, a to poklepáním na příslušnou po-
ložku, stiskem klávesy Enter, popřípadě přes kontextové menu (vyvolané pravým tlačítkem myši). 

Podrobný návod pro otevření stránky s údaji 
Kartu odběratele, která slouží ke správě údajů o zákazníkovi a která nám poslouží jako ukázkový 
příklad vyvolání stránky s údaji přes položku Oblasti, otevřete následovně: 
1. Klepněte v nabídce Oblasti na položku Prodej a marketing/Zpracování objednávek. 
2. Klepnutím na odkaz Zákazníci zobrazte položky seznamu. 
3. Poklepáním na řádek zákazníka, u něhož chcete provádět úpravy – tím otevřete příslušnou 

stránku pro zadávání údajů. 

Struktura stránek pro zadávání údajů 
Stránky pro zadávání údajů slouží pro vytváření nebo úpravu datových záznamů týkajících se 
zboží, zákazníků či prodejních objednávek. Základní struktura stránek pro zadávání údajů v pod-
statě odpovídá struktuře položek seznamu, neboť také obsahuje panel nabídek, podokno akcí 
i okna s fakty. Rozdíl oproti tomu spočívá v hlavní oblasti stránek pro zadávání údajů, kde se na-
místo přehledu několika datových záznamů zobrazují podrobné údaje týkající se pouze jednoho 
záznamu. Proto se stránky pro zadávání údajů nezobrazují v oblasti stránek v hlavním okně klien-
ta, ale ve vlastním okně. 

Zatímco položky na seznamu neumožňují měnit data, můžete stránky pro zadávání údajů otevřít 
jak v režimu náhledu, tak v režimu pro úpravy či pro vytvoření nové stránky. Aby mohl uživatel 
mezi těmito jednotlivými režimy přepínat, je k dispozici příslušná volba buď pod položkou Akce, 
nebo je možné použít příslušnou klávesovou zkratku. Zvolený režim se pak zobrazuje v záhlaví 
okna stránky pro zadávání údajů (viz výraz Úpravy na obrázku 2.8). 

Abyste si zajistili co možná nejrychlejší přístup ke všem nejčastěji používaným funkcím, můžete si 
stejně jako u položek seznamu i u stránek pro zadávání údajů upravit podokno akcí. 

Na stránkách pro zadávání údajů se setkáte ještě s jedním poněkud zvláštním prvkem, který se 
označuje jako záložka s náhledem. Tyto prvky slouží na jedné straně stejně jako klasické záložky 
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k rozdělení dat, navíc však umožňují zobrazit důležité informace přímo na záložce. Na obrázku 
2.8 tak například vidíte na záložce s náhledem Komunikace přímo e-mailovou adresu zákazníka. 
Chcete-li zobrazit ostatní údaje dostupné na této záložce s náhledem, pak klepněte na tlačítko 
Rozbalit      , které se nachází na záložce vpravo. Na rozdíl od záložek při zobrazení karet v klasic-
kém klientovi, kde je možno zcela zobrazit pouze jednu jedinou záložku, lze u klienta na míru ro-
lím na jedné stránce zobrazovat současně několik informačních záložek. To, které záložky s ná-
hledem se v této souvislosti zobrazí a která políčka jsou přímo viditelná, lze individuálně nastavit 
(viz kapitola Konfigurace klienta na míru rolím na straně 58 a dále). 

 
Obrázek 2.8: Přehled prvků stránky pro zadávání údajů – zde na příkladu karty zákazníka 

 
Obrázek 2.9: Zadávání nového způsobu dodávky v zobrazení typu seznam 
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Editovatelné seznamy 
Zatímco u základních tabulek probíhá vzhledem k velkému počtu políček úprava přes stránky 
s údaji, u menších tabulek žádné takové stránky s údaji k dispozici nejsou. S těmito tabulkami se 
obvykle setkáte u položek a odkazů spojených s instalací modulů, například při správě způsobů 
dodávky prostřednictvím odkazu Oblasti/Prodej a marketing/Zpracování objednávek/Způsoby 
dodávky. V tabulkách tohoto druhu se úprava záznamů či vytváření nových provádí přímo na 
řádcích seznamu, mezi režimy úprav se přepíná pomocí příkazu Akce v panelu nabídek, stejně ja-
ko u stránek pro zadávání údajů. 

Práce s datovými záznamy 
V programu Dynamics NAV můžete pracovat jak klávesnicí, tak myší, přičemž obecně vzato máte 
k dispozici tři možnosti: 

 Ovládání myší – panel nabídek 
 Ovládání myší – podokno akcí 
 Ovládání pomocí klávesových zkratek 

Zatímco položky Akce, Související informace a Sestavy obsahuje všechny dostupné funkce, jsou 
klávesové zkratky a podokno akcí dostupné pouze pro ty nejdůležitější operace. K některým ope-
racím, jako je třeba vyvolání stránky s údaji pro úpravu záznamů, se dá navíc použít i kontextové 
menu (vyvolané pravým tlačítkem myši). 

Tak kupříkladu můžete v přehledu zákazníků (Oblasti/Prodej a marketing/Zpracování objedná-
vek/Zákazníci) přidat nového zákazníka pomocí panelu nabídek (příkaz Akce/Nový), dále přes 
podokno akcí (tlačítko Nový), popřípadě můžete využít kontextové menu či klávesovou zkratku 
Ctrl+N. Přehled dostupných klávesových zkratek a hlavních funkcí týkajících se provádění změn 
najdete v nápovědě k aplikaci Dynamics NAV (Nápověda/Microsoft Dynamics 2009/Práce v pro 
duktu Microsoft Dynamics 2009/Práce s daty). 

Při úpravě záznamů můžete na stránce s údaji k přesunu mezi jednotlivými políčky používat kro-
mě myši i klávesu Enter nebo Tab. Klávesovou zkratku Shift+Tab pak lze použít k rozbalení či 
sbalení právě označené záložky s náhledem. Všechny údaje, které na stránku s údaji zadáte, se 
okamžitě ukládají v okamžiku, kdy uživatel daný datový záznam opustí. Nepředpokládá se tedy 
žádné dodatečné ukládání změn, během zadávání ovšem můžete provést aktualizaci databáze, a to 
prostřednictvím synchronizace databáze vyvolané příkazem Akce/Aktualizovat.  

Upozornění 

Příkaz Zpět, který se dá zavolat přes kontextové menu (vyvolané stiskem pravého tlačítka 
myši) nebo klávesovou zkratkou Ctrl+Z, se však dá použít pouze z právě aktivního zadáva-
cího políčka. Jakmile toto políčko opustíte, pak tento příkaz již pro vrácení posledního kro-
ku použít nemůžete. 

 
Po dokončení všech úprav lze stránku s údaji zavřít stiskem tlačítka OK, které se nachází u spod-
ního okraje okna. Další možností je použít tlačítko křížku        pro zavření okna, které se nachází 
vpravo nahoře, popřípadě klávesovou zkratku Alt+F4. V režimu pro vytváření nových záznamů je 
mimo tlačítka OK možné vybrat i jeho variantu OK a nový, přičemž tato varianta uloží zadané 
údaje a zároveň vyvolá nové prázdné okno pro zadání údajů pro další záznam. 
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Obsah zadávacího políčka odstraníte klávesou Delete. Chcete-li však odstranit celý záznam, může-
te u položky na seznamu nebo na stránce s údaji zvolit příkaz Akce/Odstranit, nebo můžete pou-
žít klávesovou zkratku Ctrl+D. Před odstraněním záznamu Dynamics NAV testuje, zda je toto od-
stranění přípustné. Pokud by to přípustné nebylo, například při otevřeném účtování, pak se od-
stranění záznamu nepovolí a namísto toho se objeví dialogové okno s chybovým hlášením. 

Chybová hlášení se během úprav v zadávacích políčkách zobrazují uvnitř stránky pro zadávání 
údajů. Tak se například na obrázku 2.10 po zadání neplatného kódu prodejce změna neuloží 
a v příslušném políčku se namísto toho objeví symbol křížku   . . 

 
Obrázek 2.10: Chybové hlášení při zadávání neplatného údaje (karta zákazníka se skrytým oknem s fakty) 

Potřebujete-li zkopírovat jeden nebo několik záznamů do jiné aplikace, třeba do Excelu, pak mů-
žete tuto operaci provádět přímo z položek seznamu. Na stránkách s údaji jsou standardní funkce 
Kopírovat a Vložit omezeny pouze na políčko vybrané uživatelem.  

Upozornění 

Chcete-li vytvořit nový záznam jako kopii již existujícího, pak můžete například u zboží pou-
žít speciální funkce pro vytváření kopií, které jsou k dispozici u položek seznamu, popřípadě 
máte ještě k dispozici šablony. V režimu vytvoření nových položek je najdete pod položkou 
Akce/Funkce. 
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Na stránce pro zadávání údajů najdete následující typy políček: 
 Políčko pro zadávání textu – toto políčko může obsahovat libovolné znaky. 
 Políčko pro zadávání číslic – toto políčko může obsahovat pouze čísla, přičemž ale při zadá-

vání můžete použít základní matematické operace (můžete třeba namísto výsledku 98 plus 
19 % zadat výraz 98 * 1,19). 

 Políčko pro zadávání data – toto políčko může obsahovat pouze datum. Můžete však vyne-
chat oddělovače, nemusíte zadávat měsíc ani rok (stačí tedy pro 23. den aktuálního měsíce za-
dat pouze číslici 23). Pracovní datum lze zadat zadáním znaku „a“. 

 Zaškrtávací políčka – toto políčko zaškrtnete klepnutím myší, popřípadě stiskem mezerníku. 
 Políčka pro výběr ze seznamu – tato políčka umožňují výběr hodnoty ze seznamu. Další in-

formace jsou uvedeny níže. 
 FlowFields (políčka s vypočtenými hodnotami) – ukazují částky nebo množství, které se při 

zobrazení počítají z jiných tabulek. Poklepáním na částku uvedenou v políčku FlowField se 
zobrazí údaje pro výpočet. Například na obrázku 2.11 se saldo zákazníka počítá ze součtu po-
ložek zákazníka. Položky zákazníka se otevřou při poklepání na vypočtenou částku. 

 AssistButtons – tato tlačítka slouží jako pomocníci při zadávání do textového políčka, například 
když se má vytvořit číselný kód pro identifikaci zákazníka při vytváření nového zákazníka. 

Co se týče políčka pro výběr ze seznamu, pak pokud chcete zjistit, které všechny hodnoty je zde 
možné zadat, stačí stisknout klávesovou zkratku Alt+ šipka dolů, nebo použít malou šipku       pro 
rozevření seznamu, která se nachází vpravo od políčka. Základem pro údaje v tomto seznamu jsou 
v podstatě dvě skupiny dat: 

 Hodnoty napevno nastavené programem, které kupříkladu na obrázku 2.11 nabízí u políčka 
Uzavřeno pouze údaje Dodat, Fakturovat nebo Vše. 

 Hodnoty uložené v nějaké tabulce, na kterou se hodnoty pro toto políčko odkazují. Například na 
obrázku 2.11 se jedná o políčko Kód přepravce, pro něž jsou k dispozici hodnoty uložené v tabulce 
dostupné přes odkaz Oblasti/Prodej a marketing/Zpracování objednávek/Správa/Přepravci. 

Okno pro vyhledávání týkající se referenční tabulky se automaticky otevře i tehdy, pokud do po-
líčka pro výběr ze seznamu zadáte jeden nebo několik znaků (jedná se o funkci vyhledávání při 
zadávání). Při tomto hledání se automaticky zároveň provádí i filtrování na základě souladu hle-
daného výrazu se zadanou posloupností znaků. Tak například na obrázku 2.11 se po zadání znaku 
„d“ do políčka Kód přepravce zobrazí seznam všech položek, které tímto znakem začínají.  

Upozornění 

Pokud nechcete filtrovat podle kódu, ale podle jména, pak prostě stiskněte klávesu šipky 
vpravo, čímž se přesunete do vedlejšího sloupce. Aktivní sloupec poznáte podle toho, že je 
jeho nadpis vytištěn tučně. Před změnou sloupce okno pro vyhledávání aktivujte klávesou 
šipka dolů. 

 
Mimo možnosti vyhledávání disponuje referenční tabulka ještě další funkcí. Jde o to, že v této ta-
bulce můžete použít odkazy Nový a Pokročilý, jež se nachází u spodního okraje okna pro vyhle-
dávání. Pomocí nich se dostanete přímo do hlavní referenční tabulky do masky pro správu. Tímto 
způsobem se můžete například na obrázku 2.11 přesunout do tabulky přepravců, abyste mohli 
upravit nastavení některého z již existujících přepravců nebo abyste mohli vytvořit nového pře-
pravce. Podobně se dá v okně Prodejní objednávky vytvořit nový zákazník přímo z okna pro vy-
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hledávání zákazníka. Není tedy vůbec třeba, aby uživatel používal pro správu zákazníků položku 
Zákazníci dostupnou v navigačním podokně. 

 
Obrázek 2.11: Typy políček používaných ve stránce pro zadávání údajů – zde na příkladu karty zákazníka  
(zde se skrytým podoknem akcí) 

Úprava řádků na stránkách pro zadávání údajů 
Na mnoha stránkách se vyskytuje záložka s náhledem Řádky, která obsahuje položky vztahující se 
k datovému záznamu příslušné hlavní tabulky. Tak například záložka s náhledem Řádky na strán-
ce pro zadávání údajů na kartě Prodejní objednávky (Oblasti/ Prodej a marketing/Zpracování ob-
jednávek/Prodejní objednávky) obsahuje jednotlivé objednávky. 

Na rozdíl od práce s ostatními informačními záložkami nelze zde použít pro úpravy řádků žádné pří-
kazy ani klávesové zkratky. Pokud byste tedy na kartě Prodejní objednávky třeba použili klávesovou 
zkratku Ctrl+N, pak by se při označeném řádku otevřelo okno pro vytvoření nové objednávky. 

Nový řádek na záložce s náhledem Řádky vytvoříte tak, že nejprve klepnete myší na řádek, který se 
nachází pod posledním obsazeným řádkem (nebo se také můžete na tento řádek přesunout kláve-
sou šipka dolů). Pokud chcete nový řádek vložit mezi dva existující nebo pokud chcete existující 
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řádek odstranit, pak řádek označte klepnutím pravým tlačítkem myši a vyberte z kontextového 
menu, které se objeví, odpovídající příkaz. 

Přehled všech dostupných operací v záložce s náhledem Řádky získáte pomocí tlačítka Akce, které 
se nachází na této záložce (viz obrázek 2.12). 

 
Obrázek 2.12: Operace, které se dají provádět na záložce s náhledem Řádky (karta Prodejní objednávky se 
skrytým oknem s fakty) 

Filtrování a třídění 
Jednotlivé položky seznamu často obsahují skutečně velký počet záznamů. Pokud při každodenní 
práci potřebujete jen jeden určitý záznam, například konkrétního zákazníka, jejž potřebujete ná-
sledně upravit, potřebujete příslušný záznam najít co nejrychleji. Právě k tomu vám poslouží 
funkce filtrování a třídění. 

Při filtrování je třeba upozornit na rozdíl mezi různými typy filtrů: 
 Rychlý filtr – slouží k filtrování ze seznamu, a to podle určitého pole 
 Rozšířený filtr – slouží k filtrování ze seznamu, a to podle několika kritérií 
 FlowFilter – slouží k filtrování polí s výpočty, například kvůli omezení zobrazovaného stavu 

zásob ve skladu 
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 Referenční vyhledávání – v políčku pro výběr ze seznamu slouží k vyhledávání datového zá-
znamu z referenční tabulky tak, jak jsme již popisovali dříve, konkrétně třeba pro výběr čísla 
zákazníka v objednávce  

Upozornění 

Rychlý filtr nahrazuje funkci vyhledávání a filtru polí z klasického klienta. 

 

Podrobný návod k použití rychlého filtru 
Chcete-li použít rychlý filtr, například filtr pro pole se jménem zákazníka v přehledu zákazníků, 
postupujte následovně: 
1. Nejprve si zobrazte přehled zákazníků, a to klepnutím na odkaz Oblasti/Prodej a marketing/ 

Zpracování objednávek/Zákazníci. Můžete použít i alternativní možnost (pokud je k dispozi-
ci), a to položku Zákazníci v sekci Domovská stránka. 

2. Nyní v podokně filtrů vpravo do políčka pro výběr ze seznamu v okně se seznamem zákazníků 
vyberte položku Název, čímž zajistíte filtrování podle sloupce Název (viz obrázek 2.13). 

3. Nyní do políčka filtru zadejte jedno nebo několik počátečních písmen a filtr stiskem klávesy 
Enter nebo klepnutím na ikonku šipky        vpravo vedle políčka pro filtr zapněte. V seznamu 
se nyní objeví pouze ti zákazníci, jejichž jméno začíná zadaným řetězcem znaků. 

 
Obrázek 2.13: Rychlý filtr podle jména zákazníků, které začíná znaky „so“ (podokno s fakty je skryto) 

Použití kritérií pro filtrování 
Při filtrování podle řetězce znaků, kterým začínají například jména zákazníků, se u rychlého filtru 
nerozlišují malá a velká písmena. I u rychlého filtru však je možné při vytváření dotazu pro filtro-
vání používat zástupné znaky – kupříkladu tak můžete použít řetězec *va*, který zobrazí všechny 
záznamy obsahující řetězec „va“ v libovolné části výrazu. 

V následující tabulce 2.1 je uveden přehled všech důležitých kritérií pro filtrování. Podrobnější in-
formace najdete v nápovědě k aplikaci Dynamics NAV (Nápověda/Microsoft Dynamics NAV 2009/ 
Práce v produktu Microsoft Dynamics NAV 2009/Práce s daty/Nastavit filtry/Zadávání kritérií 
filtrů). 
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 Tabulka 2.1: Přehled nejvýznamnějších kritérií pro filtrování 

Výraz Znak Příklad Význam 

Je rovno = ČERVENÝ Datové záznamy obsahující v poli řetězec „ČERVENÝ“ 

Není rovno <> <>ČERVENÝ Obsah pole neobsahuje řetězec „ČERVENÝ“ 

Interval .. 1..2 Pole obsahuje 1 až 2 (včetně) 

Větší než > >1 Obsah pole je větší než 1 

Menší než < <2 Obsah pole je menší než 2 

Nebo | 1|2 Pole obsahuje buď právě 1, nebo právě 2 

Upozornění týkající se české klávesnice: Znak | se pí-
še pomocí klávesové zkratky pravý Alt+W 

A & >1&<>2 Obsah pole je větší než 1 a menší než 2 (výraz 2 sem 
již nepatří) 

Zástupný znak * 

? 

*E* 

?U* 

Pole obsahuje znak „E“ 

Libovolný znak 

(První znak je libovolný, potom následuje znak „U“ 
a poté libovolný řetězec znaků)  

Konstanty se definují uzavřením do jednoduché uvozovky „’“, například ‘ČERVENÝ‘. Chcete-li 
filtrovat záznamy, které obsahují prázdné pole, pak použijte kritérium“=’’“ (dvě jednoduché uvo-
zovky). Znak rovnítka přitom není v tomto případě povinný. 

Podrobný návod k rozšířenému filtru 
Nyní budeme v podrobném návodu k rychlému filtru pokračovat vysvětlením používání pokroči-
lého filtru. Postupujte následovně: 
1. Klepněte vpravo v podokně filtrů na tlačítko Rozbalit       . Tím zobrazíte v podokně filtrů roz-

šířené filtrování. 
2. Dále vedle výrazu „kde“ vyberte sloupec, podle kterého budete filtrovat a na který se bude 

vztahovat vámi zadané kritérium – například sloupec Název. 
3. V dalším kroku zadejte do řádku filtru příslušné kritérium, například „*va*“, aby se zobrazili 

pouze ti zákazníci, jejich jméno obsahuje řetězec *va* (viz obrázek 2.14). 
4. Chcete-li přidat do filtru další řádky, stiskněte tlačítko Přidat filtr      . Přidané řádky opět od-

straníte, když stisknete tlačítko křížku       na příslušném řádku.  

Upozornění 

Pokud tabulka obsahuje příliš mnoho sloupců, pak se v seznamu pro výběr zobrazí nejprve pou-
ze názvy prvních sloupců – další sloupce následně zobrazíte pomocí položky Další sloupce. 
Abyste v tomto případě co nejrychleji nalezli ten požadovaný název sloupce, zadejte něko-
lik prvních znaků z názvu tohoto sloupce a poté použijte klávesy šipka dolů a šipka nahoru. 
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Obrázek 2.14: Zadávání dalších kritérií u rozšířeného filtru 

Podrobný návod pro odstranění filtru 
Zadaný filtr odstraníte následovně: 
1. Klepněte na položku Akce, popřípadě na tlačítko s názvem stránky (na obrázku 2.15 se jedná 

o tlačítko Zákazníci                     ). 

 
Obrázek 2.15: Odstranění filtru přes tlačítko s názvem stránky 

2. Nyní všechna kritéria pro filtrování klepnutím na položku Vymazat filtr odstraňte.  

Upozornění 

Kritéria pro filtrování se automaticky odstraní při uzavření seznamu. 
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Obrázek 2.16: Zadání filtru typu FlowFilter do účetní osnovy 

Podrobný návod pro použití filtru FlowFilter 
FlowFilter slouží k omezení účtování z FlowFields (jedná se políčka s hodnotami vypočtenými 
z jiných údajů). Tento filtr můžete vyvolat prostřednictvím tlačítka s názvem stránky v podokně 
filtrů, kritéria pro filtrování se zadávají stejným způsobem jako u rozšířeného filtru. 

Filtr typu FlowFilter aktivujete následujícím způsobem (v tomto případě použijeme filtrování data 
pro výpočet salda v účetní osnově): 
1. Nejprve zobrazte účetní osnovu – klepněte na odkaz Oblasti/Správa financí/Finance/Účetní 

osnova. 
2. V podokně filtrů klepněte na tlačítko Účetní osnova a z nabídky, která se objeví, pak vyberte 

příkaz Omezit součty. Tím způsobíte zobrazení okna filtru pro FlowFilter. 
3. Nyní zadejte příslušné řádky s kritérii pro filtrování (postupujte stejně jako u rozšířeného filtru). 
V ukázce na obrázku 2.16 se díky filtru FlowFilter, který omezuje počítání součtu pouze na polož-
ky s datem zaúčtování nejpozději do 1.1.2009 včetně, nepočítají do součtu pohybu žádné účetní 
položky věcných účtů po tomto datu.  

Upozornění 

Políčka s výpočty obvykle častěji než v položkách seznamu potkáte na stránkách s údaji. 
Zde můžete filtr typu FlowFilter (omezit součty) vyvolat přes příkaz Přizpůsobit           , kte-
rý se nachází v panelu nabídek. 
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Podrobný návod pro řazení 
Pro změnu řazení seznamu se v podokně filtrů používá řádek s názvem Řazení. Postupujte násle-
dovně: 
1. Nejprve vedle popisku Řazení v podokně filtrů vyberte sloupec, podle něhož se mají položky řadit. 
2. Pokud chcete, můžete navíc tlačítkem           vedle položky pro výběr sloupce pro třídění nasta-

vit, zda se má třídit sestupně nebo vzestupně. 

Kopírování a export do Excelu 
Údaje z položek seznamu se dají velmi jednoduše kopírovat do jiných aplikací. Pro kopírování se 
využívá schránka. Stačí požadované řádky jednotlivě označovat klepnutím myší se stisknutou klá-
vesou Ctrl, popřípadě použít klávesu Shift a myší postupně označit začátek a konec souvislé oblas-
ti výběru. Vlastní kopírování provedete pomocí klávesové zkratky Ctrl+C, popřípadě pomocí kon-
textového menu (vyvolaného pravým tlačítkem myši). Zkopírovaná data pak ve Windows vložíte 
do jiné aplikace (například Excelu) příkazem Vložit, popřípadě klávesovou zkratkou Ctrl+V. 

Data z aktuální stránky s údaji nebo z položky seznamu lze do sešitu Excelu, souboru Wordu či 
zprávy elektronické pošty jako příloha umístit i příkazem Akce/Odeslat do. Datové záznamy pro 
export se u položek seznamu nastavují nikoliv označováním řádků, ale definováním příslušných 
kritérií v podokně filtrů. 

 
Obrázek 2.17: Okno nápovědy vyvolané ze stránky s přehledem zákazníků 

Možnosti nápovědy 
Pro podrobnější vysvětlení systémových funkcí je do programu Dynamics NAV zabudována rozsáhlá 
nápověda. Po klepnutí na položku Nápověda/Microsoft Dynamics NAV – nápověda            se otevře 
okno s nápovědou, kde se zobrazuje text nápovědy k příslušné stránce – například nápověda ke 
stránce se seznamem zákazníků na obrázku 2.17. 
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Pohyb v nápovědě programu Dynamics NAV, resp. v její stromové struktuře, se provádí přes 
podokno s obsahem, které se nachází v levé části okna nápovědy. Zde najdete jednotlivá témata 
nápovědy seřazená do složek podle modulu a hlavních funkcí. Po klepnutí na záložku Index se 
dostanete k možnosti zobrazit nápovědu přímo k heslu, které zde zadáte. 

Potřebujete-li zobrazit nápovědu přímo k nějakému určitému políčku, pak okno s nápovědou ote-
vřete tak, že požadované políčko na stránce označíte a poté stisknete klávesu F1. 

Procvičování práce v klientovi na míru rolím 
Následující úkoly vám umožní procvičit si práci v klientovi na míru rolím. 

Cvičení 2.1: Přihlášení do systému 
a prvky okna v klientovi na míru rolím 
Pokud chcete v programu Dynamics NAV 2009 pracovat s klientem na míru rolím, musíte se nej-
prve přihlásit do systému. Dialogové okno s ukázkovou společností Cronus CZ a pracovní datum 
stiskem tlačítka OK potvrďte. Která stránka se po otevření klienta na míru rolím zobrazí? 

V hlavním okně klienta na míru rolím se vyskytuje řada prvků. Dokážete je vyjmenovat a popsat? 
Toto první cvičení zakončete tím, že se pokusíte zobrazit dialogové okno pro změnu společnosti 
a zobrazit seznam pro výběr společností. Vzhledem k tomu, že i v dalších cvičeních budete praco-
vat s touto ukázkovou společností, v žádném případě tuto společnost neměňte za jinou. 

Cvičení 2.2: Navigace 
Jako ukázku položky seznamu otevřete v programu Microsoft Dynamics NAV 2009 přehled zboží. 
Použijte k tomu sekci Domovská stránka. Poté se pokuste tento přehled otevřít pomocí sekce 
Oblasti. 

Cvičení 2.3: Centrum rolí 
V poli pro navigaci klepněte na položku Domovská stránka, aby se vám zobrazilo vám přiřazené 
centrum rolí. Která podokna v centru rolí nyní vidíte? 

Co musíte udělat, abyste v podokně Mé zboží zobrazili zboží s číslem 1000 (Bicykl)? Tuto akci proveď-
te. Poté se pokuste co nejjednodušším způsobem zjistit, kolik otevřených prodejních objednávek má-
te k dispozici. Jak se dostanete přímo do položky seznamu, která slouží ke správě této objednávky? 

Cvičení 2.4: Položky na seznamu 
Poklepáním na položku Zboží otevřete ještě jednou seznam zboží. Která podokna vidíte a jakou 
mají funkci? 

Potřebujete zkontrolovat prodejní cenu zboží s číslem 1936-S (Křeslo BERLÍN, žluté). Jaké jsou v pře-
hledu zboží možnosti vyvolání příslušného okna pro úpravu parametrů zboží? Po otevření okna 
pro úpravu ceny toto okno opět zavřete a v přehledu zboží otevřete zboží s číslem 1120 (Špice). 

Co musíte udělat, abyste pro toto zboží otevřeli v režimu pro úpravy stránku pro zadávání údajů? 
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Cvičení 2.5: Stránky pro zadávání údajů 
Po otevření stránky pro zadávání údajů pro zboží s číslem 1120 vidíte kartu zboží obsahující 
podrobné informace. Podle jakých prvků se na stránce pro zadávání údajů tyto údaje zobrazují 
a co je na nich zvláštního? 

Stav zásob zjistíte přímo na kartě zboží. Jaký typ pole zobrazení umožňuje a jak se dají zobrazit 
základní pohyby na skladu? Ukažte i příklady jiných typů polí. 

Chcete pro zboží s číslem 1120 změnit Kód země/oblasti na Itálie. Kde se nachází políčko pro vý-
běr požadované země? 

Cvičení 2.6: Filtrování a třídění 
V podokně pro správu zákazníků (podokno Zákazníci) postupně nastavte následující filtry: 

 Všichni zákazníci s kódem lokace ŽLUTÝ 
 Všichni zákazníci, jejichž jméno začíná znakem M 
 Zákazníci s číslem v intervalu od 20300000 do 22000000 nebo s číslem větším než 41000000 
 Zákazníci, jejichž číslo končí číslem 7 a obsahuje ve jméně znak i 
 Zákazníci, kteří mají ve jméně na druhém místě znak i 
 Zákazníci, jejichž jméno nezačíná znakem M 

U prvního a druhého úkolu na filtrování použijte rychlý filtr, u ostatních pak filtr rozšířený. 

Po dokončení úkolů všechny vytvořené filtry odstraňte buď přes panel nabídek, nebo přes tlačítko 
s názvem stránky v podokně filtrů. 

Cvičení 2.7: Kopírování a export do Excelu 
Označte si v seznamu Zákazníci zákazníky s číslem 10000, 20000 a 50000 a poté tyto řádky zkopí-
rujte do listu sešitu v Excelu. Jak musíte postupovat, aby se vám v listu sešitu Excelu objevil stejný 
seznam při použití příkazu Akce/Odeslat do? 

Používání nových funkcí pro sestavy 
Sestavy slouží pro vytvoření výstupu dat do podoby, která umožní pozdější práci s nimi nezávisle 
na programu Dynamics NAV. Jde na jedné straně zejména o výstup pro tisk na papír a na druhé 
straně o výstup v elektronické podobě, zejména ve formátu souboru aplikace Excel nebo souboru 
ve formátu PDF. Podle použití se dají výstupy obsahující sestavy rozdělit do dvou naprosto odliš-
ných kategorií: 

 Doklady, jako jsou faktury a dodací listy, které se odkazují na zákonné a jiné závazné předpisy 
a jsou založeny na neměnném účtování 

 Zprávy pro účely další analýzy a interní seznamy sloužící jako pracovní podklady 
Dávkové zpracování dat má s vytvářením sestav společné to, že se při nich zpracovává obrovské 
množství dat. Cílem dávkového zpracování dat však není žádný vytištěný výstup, ale pouze aktualiza-
ce databáze, například vyúčtování rozdílů hodnot prostřednictvím opakovaného regulování skladu. 

V praxi se však často provádí kombinace dávkového zpracování a vytváření sestav, a to proto, aby 
se kromě vyúčtování a aktualizace databáze rovnou vytvořil nějaký výstup pro účely protokolová-
ní a analýzy. 
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Základní představa týkající se 
vytváření sestav a jejich výstupu 
Mimo klienta na míru rolím, který má svou vlastní podobu ve vlastním uživatelském rozhraní, je 
další významnou novinkou programu Dynamics NAV 2009 uvedení nových funkcí pro práci se 
sestavami. Ty pak využívají služby Microsoft SQL Reporting Services. 

Během vytváření sestav se v rámci programu provádí dvě naprosto odlišné operace, a to získávání 
potřebných dat a jejich výstup v definovaném rozvržení. Právě proto bylo vytváření sestav v no-
vých funkcích pro práci se sestavami vnitřně rozděleno na následující dvě části: 

 Volání dat a testování oprávnění probíhají v jádře systému Dynamics NAV 
 Datový výstup probíhá prostřednictvím SQL Reporting Services 

Díky využívání funkcí SQL Reporting Services je možno v sestavách využívat bohatých možností 
prezentace dat, jako jsou možnosti třídění, používání obrázků, výstup ve formátu souborů pro Ex-
cel či ve formátu PDF. 

Nové funkce pro práci se sestavami lze využívat pouze u klienta na míru rolím, přičemž všechny 
standardní sestavy v klientovi na míru rolím vyhovují novým funkcím pro práci se sestavami. Po-
kud je na klientském počítači kromě klienta na míru rolím nainstalovaný i klasický klient, je mož-
né z klienta na míru rolím volat i klasické sestavy. 

Okno požadavků a výstup na tiskárnu 
V aplikaci Dynamics NAV je možné spustit vytvoření sestavy na několika místech: 

 Pomocí podokna akcí či přes příkaz Sestavy, který se nachází v centrech rolí, seznamech či 
stránkách pro zadávání údajů 

 Přes odkazy Sestavy a analýzy u položek v položce Oblasti 
 Prostřednictvím příkazu Akce/Tisk stránky u seznamů a stránek pro zadávání údajů (jedná se 

o tiskový výstup zobrazených dat, který je stejný jako při exportu do Excelu) 

Podrobný návod pro pořízení tiskového výstupu 
Chcete-li kupříkladu vytvořit sestavu deseti nejlepších zákazníků, pak postupujte následovně: 
1. Pro vytištění seznamu deseti nejlepších zákazníků klepněte na odkaz Oblasti/Prodej a marke-

ting/ Prodej/Nejlepších 10 zákazníků. 
2. Po klepnutí na odkaz se zobrazí dialogové okno obsahující podokno filtrů a podokno možnos-

tí (viz obrázek 2.18). 
3. V podokně možností zadejte požadované parametry, například do pole Množství napište číslo 

50, čímž se vám zobrazí 50 nejlepších zákazníků. 
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Obrázek 2.18: Dialogové okno pro vytvoření sestavy deseti nejlepších zákazníků 

4. V podokně filtrů můžete nastavit filtr. Například můžete filtrovat pouze zákazníky z určité ob-
lasti. Údaje se do filtru zadávají stejně jako u rozšířených filtrů u seznamů. 

5. Stiskem tlačítka Tisk pak vytvořenou sestavu pošlete na tiskárnu. Tlačítkem Náhled si naopak 
můžete zobrazit náhled stránky se sestavou.  

Upozornění 

Obsah podokna Možnosti závisí na vámi vybrané sestavě. Zobrazují se zde tedy různé volby 
v závislosti na nastavení sestavy. Takovou typickou volbou je na obrázku 2.18 volba Množ-
ství nebo Typ grafu. U sestav, kde žádné možnosti vybírat nelze, pak žádné podokno mož-
ností nenajdete. 

 

Filtrování a třídění 
V podokně filtrů najdete jednu nebo i více informačních záložek, kde můžete zadávat filtry pro vytvo-
ření sestavy. Tak můžete seznam zákazníků omezit například pouze na zákazníky z určité oblasti. 

Příslušný název tabulky se přitom zobrazuje přímo na záložce (na obrázku 2.18 se jedná o slovo 
Zákazník). V jednotlivých řádcích filtrů můžete nastavovat filtrování podle polí uvedených v ta-
bulce, kritéria pro filtrování se zadávají stejně jako u rozšířených filtrů u seznamů. 

U řady sestav se rovněž udává i pořadí filtrování. Kritéria pro třídění se v závislosti na dané sesta-
vě zadávají buď v podokně filtrů, nebo až v okně s náhledem – to když používáte funkce služeb 
SQL Reporting Services. 

Výběr tiskárny a podoby výstupu sestavy 
Po zadání možností a filtrů lze sestavu přímo tisknout, a to prostřednictvím tlačítka Tisk, které 
způsobí zobrazení standardního dialogového okny pro výběr tiskárny. Pro tisk standardně ope-
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rační systém použije tiskárnu, která je ve Windows nastavena jako výchozí. Chcete-li výběr tiskár-
ny pro určitého uživatele a určitou sestavu změnit, pak použijte příslušnou volbu (v klasickém kli-
entovi se nachází pod položkou Správa/Správa IT/Obecné nastavení/Výběry tiskáren). 

 
Obrázek 2.19: Náhled sestavy deseti nejlepších zákazníků 

Namísto přímého tisku však můžete v dialogovém okně použít tlačítko Náhled, které zobrazí ná-
hled stránky, abyste mohli vygenerovaný výstup analyzovat a celý výstup zkontrolovat. 

Kromě náhledu se při zobrazení stránky se sestavou nabízí celá řada dalších funkcí, jež se volají 
přes panel nabídek: 

 U sestav o více stránkách je zde k dispozici funkce listování nebo přímého přesunu na určitou 
stránku 

 Najdete zde tlačítko pro aktualizaci sestavy       i tlačítko pro zrušení aktualizace  
 Najdete zde tlačítko pro tisk sestavy  
 Další možností je použití tlačítka pro zobrazení náhledu před tiskem       a pro zobrazení na-

stavení stránky 
 Nabízí se i možnost uložení sestavy do formátu PDF či jako soubor Excelu 
 K dispozici je i tlačítko pro změnu velikosti lupy 
 Je zde integrována i možnost vyhledávání nějakého textového řetězce v sestavě (po zadání ře-

tězce pro vyhledávání se stane tlačítko Najít aktivním) 
Je-li ve stránkovém zobrazení sestavy povolena možnost měnit pořadí kritérií pro třídění, stačí je 
změnit klepnutím na šipku pro třídění, která se nachází v záhlaví příslušného sloupce.  
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Upozornění 

U mnoha sestav nelze ve stránkovém zobrazení ani tisknout, ani ukládat. Příčinou je kupří-
kladu to, že takové sestavy si ukládají počet výtisků a náhled nelze jako výtisk započítat. 

Dávkové zpracování 
Dávkové zpracování se používá pro vykonávání opakovaných operací, které pracují s větším 
množstvím dat – jedná se kupříkladu o regulování skladu v souvislosti s měsíční uzávěrkou. 

Po zavolání příslušné položky se pro provedení dávkového zpracování zobrazí dialogové okno, 
které obsahuje podokno možností i podokno filtrů, stejně jako dialogové okno pro vytváření se-
stav. Namísto tlačítek Tisk a Náhled se však zobrazí pouze tlačítko OK, po jehož stisku se dávkové 
zpracování spustí. 

Dávkové zpracování se spouští online, takže jeho výsledky jsou k dispozici okamžitě po skončení 
operace. Na druhou stranu je rozumné provádět takto výpočetně náročné operace v časech, kdy 
není server vytížen jinými požadavky. 

Procvičování nových funkcí pro práci se sestavami 
V následujícím cvičení se budete zabývat protrénováním postupu při práci se sestavami. 

Cvičení 2.8: Vytvoření sestavy 
Vytiskněte statistiku zákazníci/zboží, přičemž jako výstup bude sloužit náhled stránky. Tuto sestavu 
najdete v panelu nabídek seznamu Zákazníci nebo prostřednictvím odkazu Oblasti/Prodej a marke-
ting/Sestavy a analýzy/Zákazník/zboží – prodej v nabídce Oblasti. 

V dalším kroku omezte sestavu zákazník/zboží – prodej pouze na zákazníky z tuzemska (Účto 
skupina zákazníka = DOMÁCÍ) a seznam uložte ve formátu souboru PDF. 

Konfigurace klienta na míru rolím 
Jednoduchost, jakou se dá uživatelské rozhraní upravit doslova na míru jednotlivým uživatelům či 
skupinám uživatelům, patří bezesporu k největším výhodám programu Dynamics NAV 2009. 
V naprosté většině případů není třeba vůbec nic programovat a všechny potřebné úpravy se dají 
provést jednoduchou konfigurací z prostředí příslušného uživatele nebo jeho nadřízeného. 

V rámci konfigurace se dají samostatně provádět kupříkladu následující změny: 
 Výběr zobrazení sloupců a polí 
 Úprava nabídek v navigačním podokně 
 Přidávání či odstraňování tlačítek v podokně akcí 

Pokud však má být konfigurace rozhraní efektivní, doporučuje se utvořit si před samotným pro-
váděním úprav určitou koncepci a jí se řídit. 
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Vytvoření koncepce pro konfiguraci 
Výchozím bodem pro vytváření koncepce klienta na míru rolím je určitě požadavek firmy mít mož-
nost upravit rozhraní aplikací co možná nejjednodušeji tak, aby odpovídalo požadavkům jednotli-
vých pracovišť (uživatelským rolím). Dynamics NAV 2009 vychází požadavkům na možnost indivi-
duálního přizpůsobení rozhraní maximálně vstříc, protože si tyto úpravy může provádět každý uživa-
tel sám. Navíc pro každou uživatelskou roli byla implementována další úroveň pro konfiguraci. 

Úprava rozhraní klienta na míru rolím se tak přibližuje následujícímu modelu založenému na 
vrstvách: 

Tabulka 2.2: Možnosti úprav uživatelského rozhraní 

Popis Úroveň Vykonavatel Význam 

Personalizace Uživatel Konečný uživatel Individuální úpravy zobrazovaných prvků, 
které jsou k dispozici v rámci programu 

Konfigurace Role uživatele Nadřízený Úprava zobrazovaných prvků, které jsou 
k dispozici v rámci programu na úrovni rolí 
uživatele 

Modifikace .Systém Programování Rozsáhlejší změny, jako jsou nové prvky či 
nová centra rolí  

Personalizace a konfigurace se od modifikace liší zejména tím, že zobrazit či skrýt je možné pouze 
již naprogramované prvky, tedy ty prvky, které systém umožňuje v daném okně zobrazovat. 

Při konfiguraci se na úrovni personalizace a konfigurace ukládají pouze ta nastavení, která před-
stavují v porovnání k naprogramované standardní konfiguraci nějakou změnu. Úroveň pro per-
sonalizaci je přitom založena na úrovni pro konfiguraci a obsahuje pouze odchylky personalizace 
od konfigurace. Skutečný vzhled rozhraní tedy pro uživatele vzniká pouze na základě změn, které 
jsou pro danou roli konfigurovány, a na to nastavených jednotlivých úprav. 

Nastavení na úrovni uživatele a role uživatele se ukládá do databáze, a je tedy dostupné nezávisle 
na tom, na kterém počítači se spustí. Výjimkou je umisťování oken, které závisí na nastavení jed-
notlivého počítače, například na velikosti monitoru, a ukládá se přímo do daného počítače. 

Uživatelské role se aktuálně přihlášenému uživateli nastavují přes přidělení profilu, které provádí 
přes odkaz Oblasti/Správa/Nastavení aplikace/Klient na míru rolím/Přizpůsobení uživatelem. 
Přiřazením profilu se na jedné straně určuje, která nastavení uživatelského rozhraní se mají pro 
uživatele použít na úrovni konfigurace založené na rolích, na druhé straně se přes přiřazení profi-
lu určuje obsah centra rolí na domovské stránce uživatele. 

Pro ty uživatele, kteří žádný profil přiřazen nemají, se používá tzv. standardní profil vytvořený ve 
správě profilů. Tento profil pak Dynamics NAV používají pro daného uživatele jako jeho roli. 

Způsob úpravy uživatelského rozhraní, který budeme popisovat níže, je stejný jak pro úpravy na 
úrovni konfigurace, tak na úrovni personalizace. 

Postup při konfiguraci na míru rolím se od personalizace liší v tom, že se klient na míru rolím musí při 
jeho konfiguraci spouštět v režimu konfigurace. Dalším předpokladem, který musí být splněn, je při-
řazení ID uživatele právě konfigurovanému profilu, a to ve správě profilů (Oblasti/Správa/ 
Nastavení aplikace/Klient na míru rolím/Profily). 
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Obrázek 2.20: Vzájemné závislosti při konfiguraci uživatelského rozhraní 

Do režimu konfigurace se dostanete, když klienta spustíte s parametry 

-configure –profile:<profileID> 

(kde výraz profileID představuje ID uživatele, například Dispečer). 

Ve Windows Serveru například režim konfigurace pro profil „Dispečer“ na příkazovém řádku vy-
voláte následujícím příkazem: 

>cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Dynamics NAV\60\RoleTailored 
Client\Microsoft.Dynamics.Nav.Client.exe –configure –profile:DISPEČER 

Pokud režim konfigurace používáte častěji, vyplatí se vytvořit si pro přístup k tomuto režimu zá-
stupce třeba na pracovní ploše klientského počítače. Nejsnazší cesta vede přes kopírování původ-
ního zástupce klienta na míru rolím, kdy příslušné parametry doplníte do řádku Target: (Cíl:). 
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Obrázek 2.21: Nastavení role uživatele pomocí výběru profilu 

 
Obrázek 2.22: Zástupce klienta Dynamics NAV pro přístup do režimu konfigurace 

Modelový postup implementace 
Koncepce sázející na klienta na míru rolím může do značné míry zjednodušit seznamování s pro-
gramem Dynamics NAV, protože je v něm velmi rychle vytvořeno takové uživatelské rozhraní, 
které je upraveno přesně podle požadavků různých uživatelských rolí. 

Abyste ale tohoto stavu dosáhli, není nutné, aby každý uživatel vytvářel svoje pracovní rozhraní 
prostřednictvím personalizace. Daleko smysluplnější je přiřadit jednotlivé uživatele na základě je-
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jich pravomocí již vytvořeným uživatelským rolím a provádět konfiguraci na úrovni těchto rolí. 
Pak stačí pro jednotlivé uživatele definovat případné výjimky platící pouze pro ně. 

V prostředí Dynamics NAV je tedy nutno provést následující dva kroky: 
 Přiřadit uživatele do jednotlivých uživatelských profilů 
 Upravit pomocí konfigurace na míru rolím navigační podokno, a to podle úrovně pravomocí 

Na základě požadavků a komplikovanosti může být třeba provést kroky týkající se případné další 
konfigurace. 

 
Obrázek 2.23: Postup při konfiguraci klienta na míru rolím 

Na obrázku 2.23 vidíte úplný seznam kroků pro konfiguraci klienta na míru rolím. Modelový po-
stup obsahuje následující kroky: 

 Procesní model – procesní model, který vymezuje zodpovědnosti klientů, představuje základ 
pro vhodné rozdělení do skupin uživatelů (rolí) a konfiguraci rozhraní. 

 Přiřazení profilu – v nejjednodušším případě se uživatelé seskupují podle standardně defino-
vaných rolí, a podle nich se jim přiřazuje určitý profil. Jemnější dělení se pak provádí pomocí 
dalších profilů. 

 Struktura pro navigaci – jednoduchou navigaci umožňuje především úprava navigačního podok-
na na míru rolím. Jde o to, že se odstraní nepotřebné a přidají často používané seznamy položek. 

 Přehled rolí – odpovídající uspořádání centra rolí dá uživateli slušný přehled stavu všech pro 
něj důležitých podoken a umožňuje přímo přistupovat k příslušným položkám. 

 Uspořádání prvků pro navigaci na stránkách – v seznamech položek a na stránkách pro za-
dávání údajů lze záměrným uspořádáním oken s fakty a vhodným uspořádáním polí, sloupců 
a informačních záložek snížit počet kroků potřebných pro navigaci. 

 Průběh vlastní práce – vhodné uspořádání tlačítek v podokně akcí ukazuje uživateli typický 
průběh jím prováděných pracovních kroků. 

Hlavním úkolem týkajícím se konfigurace je přiřazení uživatele ke vhodnému profilu a v konfigu-
raci domovské stránky jednotlivých profilů. Ostatní kroky pak lze provést v závislosti na nutnosti 
dalších kroků i v následné fázi optimalizace, popřípadě lze další kroky třeba úplně vynechat. 

Úprava navigačního podokna 
Možnosti individuálních úprav navigačního podokna jsou v klientovi na míru rolím velmi rozsáh-
lé. V rámci konfigurace lze provádět následující změny: 

 Přidávání a odebírání tlačítek s položkami 
 Změna pořadí položek nabídky 
 Přidávání či odebírání položek nabídky 
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Možnosti úprav 
Úprava navigačního podokna se provádí přes tlačítko Přizpůsobit/příkaz Přizpůsobit navigační 
podokno. Další možností je použít dvojitou šipku >>, která se nachází ve spodní části navigačního 
podokna. 

 
Obrázek 2.24: Zde se upravuje nastavení navigačního podokna 

Dialogové okno pro úpravu navigačního podokna nabízí možnost prostřednictvím příslušných 
tlačítek přidat, přejmenovat, přesunout či odstranit jednotlivá tlačítka, která se v navigačním 
podokně nachází. Po výběru tlačítka v levé části dialogového okna lze v pravé části dialogového 
okna (pole Seznamy) přidat, přejmenovat, přesunout či odstranit odpovídající položky. Pro při-
dání položek je možné použít odkazy pod tlačítkem Oblasti.  

Upozornění 

Tlačítko Oblasti a přístup k Centru rolí pod tlačítkem Domovská stránka změnit nelze, neboť 
se jedná o základní prvky pro navigaci jako takovou. 

 

Podrobný návod pro úpravu navigačního podokna 
Chcete-li provést úpravu navigačního podokna, konkrétně třeba odstranit z tlačítka Zaúčtované 
doklady položku Účtované nákupní dobropisy, pak postupujte následovně: 

Klepněte v pravé části okna aplikace na tlačítko Přizpůsobit/příkaz Přizpůsobit navigační 
podokno, čímž zobrazíte dialogové okno pro nastavení navigačního podokna (viz obrázek 2.25). 

V levé části tohoto dialogového okna vyberte příslušnou položku – v našem případě se jedná o po-
ložku Zaúčtované doklady.  

Upozornění 

Použijete-li tlačítko Nový, které se nachází uprostřed dialogového okna, pak můžete na 
úrovni uživatelských skupin vyvářet další položky sami, popřípadě v režimu konfigurace. 
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V pravé části dialogového okna se zobrazí položky odpovídající příslušné nabídce. Pomocí tlačítka 
Přidat se pak přidávají další položky. V našem případě se námi požadovaná operace odstranění 
provádí prostřednictvím tlačítka Odebrat, které stisknete po označení příslušné položky. 

Provedené změny potvrdíte stiskem tlačítka OK. Po každé změně v okně je vyžadován restart kli-
enta na míru rolím, aby bylo možné převzít navržené změny. 

 
Obrázek 2.25: Úprava navigačního podokna 

Úprava stránek 
V rámci konfigurace stránek můžete podle svých představ upravovat centrum rolí, dále každou 
položku na seznamu i každou stránku s údaji. Přitom máte k dispozici následující možnosti: 

 Úprava podoken v centru rolí 
 Úprava položek Akce a Sestavy, které se nachází v panelu nabídek 
 Úprava podokna akcí 
 Úprava okna s fakty 
 Zobrazení a skrytí podokna akcí, podokna filtrů, oken s fakty a grafů 
 Přizpůsobení zobrazení polí, sloupců a informačních záložek 

Konfigurace stránek se provádí stejně jako konfigurace navigačního podokna prostřednictvím pří-
kazu Přizpůsobit          . Příkaz Přizpůsobit/Přizpůsobit tuto stránku přitom zobrazí obecné 
možnosti konfigurace stránky. Příkazy Přizpůsobit/Vybrat sloupce však umožňují přistupovat 
přímo ke konfiguraci jednotlivých prvků. 

Úprava nastavení příkazů Akce a Sestavy se provádí prostřednictvím příkazu Přizpůsobit/ 
Přizpůsobit akce, popřípadě přes příkaz Přizpůsobit/Přizpůsobit sestavy. 

Výjimku tvoří následující úpravy nastavení – ty přes příkaz Přizpůsobit provést nejdou: 
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 Informační okna a sestavy – zobrazení jednotlivých prvků uvnitř informačního okna nebo 
v jednotlivých podokních centra rolí se nastavuje přes tlačítko Akce v záhlaví každého přísluš-
ného podokna. Příkazem Přizpůsobit se nastavuje pouze to, zda se má informační okno, po-
případě celé okno s fakty zobrazit celé či nikoliv. 

 Centrum rolí – příkazy (Akce a Sestavy) se do centra rolí přidávají přes místní nabídku (vy-
volanou stiskem pravého tlačítka myši) příslušného odkazu v nabídce Oblasti.  

Upozornění 

Zajímavou funkci nabízí tlačítko Přidat podokno zablokování, které najdete v dialogových 
oknech pro konfiguraci sloupců u seznamů. Umožňuje totiž zafixovat určitou část seznamu 
tak, aby při posouvání seznamu tyto sloupce nemizely, ale zůstávaly na stejném místě. Tuto 
funkci pravděpodobně znáte již z programu Microsoft Excel. 

 

Podrobný návod pro zobrazení či skrytí podoken 
Chcete-li zobrazit nebo skrýt nějaké podokno na stránce, například okno s fakty v přehledu zá-
kazníků, pak postupujte následovně: 
1. Otevřete příslušný seznam – v tomto případě seznam zákazníků, a to třeba prostřednictvím 

odkazu Oblasti/Prodej a marketing/Zpracování objednávek/Zákazníci. 
2. Klepněte na položku Přizpůsobit/Okno s fakty. Opakovaným používáním tohoto příkazu do-

chází ke střídavému zobrazování či skrývání okna s fakty. 

Podrobný návod pro úpravu tlačítka Akce 
Chcete-li si podle svých představ upravit nějaký seznam, například přidat do přehledu zákazníků 
tlačítko Akce, pak postupujte následovně: 
1. Otevřete vámi požadovaný seznam – v našem případě seznam zákazníků, a to například přes 

odkaz Oblasti/Prodej a marketing/Zpracování objednávek/Zákazníci. 
2. Klepněte na příkaz Přizpůsobit/Přizpůsobit tuto stránku. Otevře se dialogové okno pro 

úpravu nastavení stránky. 
3. V levé části dialogového okna vyberte položku Podokno akcí (viz obrázek 2.26). 
4. Poté v okně akcí vyberte skupinu, kterou byste chtěli změnit – například skupinu Nový. 
5. Nyní stiskněte tlačítko Přidat a v dialogovém okně, které se objeví, vyberte příkaz, který se má v pod-

okně akcí objevit jako nové tlačítko, například příkaz Akce/Nový doklad/Prodejní nabídka. 
6. Nyní stiskněte tlačítko Změnit velikost, které se nachází v pravé části dialogového okna. Tímto 

tlačítkem pak upravíte velikost tlačítka, pokud by se vám kupříkladu zdálo příliš velké. 
7. Nakonec stiskem tlačítka OK všechny provedené změny potvrdíte.  

Upozornění 

Při nastavování tlačítek v podokně akcí je třeba si uvědomit, že v podokně akcí mohou být 
pouze ta tlačítka, pro která jsou rovněž v panelu nabídek příslušné položky. 
Pokud tedy chcete pod tlačítko Akce přidat nějakou úplně novou funkci, pak ji musíte nejprve 
integrovat pomocí konfigurace příkazů Akce nebo Sestavy (pokud tam samozřejmě již není). 
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Obrázek 2.26: Dialogové okno pro úpravu nastavení vzhledu stránek 

Konfigurace stránek pro zadávání údajů 
Speciálním případem je konfigurace obsahu informačních záložek a polí na stránkách pro zadávání 
údajů. Konfigurace těchto informačních záložek a polí se provádí prostřednictvím dialogového okna 
pro konfiguraci. To vyvoláte po zobrazení příslušné záložky s náhledem přes položku 
Přizpůsobit/Přizpůsobit tuto stránku a následně stiskem tlačítka Přizpůsobit záložku s náhledem 
v sekci Záložky s náhledem. Právě v dialogovém okně, které se objeví, se provádí nastavení zobrazení 
polí. Přes tlačítko Důležitost se pak nastavuje, jak se má příslušné pole zobrazovat: 

 Zvýšeno – přímo na panelu záložky s náhledem 
 Standardní – klasické zobrazení v okně 
 Doplňující – po stisku tlačítka Zobrazit více polí  

Upozornění 

Další informace týkající se konfigurace jednotlivých prvků stránek najdete v nápovědě k apli-
kaci Dynamics NAV (Microsoft Dynamics NAV – nápověda/Nastavení a správa/Konfigura-
ce uživatelských rozhraní). 
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Procvičování konfigurace klienta na míru rolím 
Následující úkoly vám umožní procvičit si konfiguraci klienta na míru rolím. 

Cvičení 2.9: Konfigurace navigačního podokna 
Chcete si navigační podokno nastavit podle svých představ, a tak chcete provést následující změny 
konfigurace: 

 Přidání položky k Domovské stránce, která obsahuje seznam Dodavatelé 
 Umístění této nové položky přímo pod položku Zákazníci 
 Odstranění položky Nákupní hromadné objednávky z Domovské stránky 

Jakmile se přesvědčíte, že se všechny vámi zadané změny skutečně provedly bez problémů, nastavte si 
navigační podokno znovu do výchozího stavu, abyste s ním mohli pracovat v dalších cvičeních. 

Cvičení 2.10: Konfigurace stránek 
V rámci dalších úprav vaší pracovní plochy nejprve upravte svoje Centrum rolí. Proto budete od-
straňovat z centra rolí podokno Mí dodavatelé. 

Poté otevřete seznam Zboží a v něm proveďte následující úpravy: 
1. Skryjte podokno akcí. 
2. Vpravo vedle sloupce Popis zobrazte sloupec Účto skupina zboží. 
3. Podokno akcí/skupina Nový: Sem přidejte velké tlačítko, které bude obsahovat příkaz Akce/ 

Funkce/Vytvořit skladovou jednotku. 
Nakonec otevřete stránku pro zadávání údajů (kartu se zbožím) pro zboží 1120. Na této stránce 
změňte nastavení tak, aby se hodnota parametru Kód země/oblasti původu objevila přímo na zá-
ložce s náhledem s názvem Zahraniční obchod. 

Klasický klient 
Na rozdíl od klienta na míru rolím, který je v aplikaci Dynamics NAV 2009 naprostou novinkou, 
je klasický klient jakýmsi pokračovatelem klientské verze, jež existovala i v předchozích verzích 
tohoto programu. Klasického klienta mohou tedy bez problémů používat zejména pokročilí uživa-
telé, kteří přecházejí na Dynamics NAV 2009 ze starších verzí a kteří plánují používání klienta na 
míru rolím na pozdější dobu. U klasického klienta však bohužel nenajdete ani velkou výhodu spo-
čívající ve velmi flexibilní konfiguraci, ani zde nejsou implementovány nové funkce pro práci se 
sestavami, jež jsou součástí právě klienta na míru rolím. 

Klasického klienta zřejmě nejvíce oceníte při programování a správě systému, neboť disponuje po-
třebným vývojovým prostředím a několika zásadními operacemi pro správu, jako je kupříkladu 
správa oprávnění či databází. Tyto funkce najdete totiž právě pouze v klasickém klientovi. 

Základní charakteristika klasického klienta 
Oproti klientovi na míru rolím využívá klasický klient dvojvrstvou architekturu, která se vyznaču-
je tím, že se aplikační programy vykonávají přímo v klientovi, a nikoliv ve vlastní aplikační vrstvě 
na serveru. 
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Klasický klient se vyskytuje ve dvou verzích, které se navzájem liší v používané databázi: 
 Klasický klient se serverem Microsoft SQL Server – tento klient poskytuje přístup k databázi 

Microsoft SQL Serveru a umožňuje tak smíšený provoz s klienty na míru rolím na společné 
databázi 

 Klasický klient – umožňuje přistupovat k integrované databázi Dynamics NAV 
Obě varianty klasického klienta však mají úplně stejné uživatelské rozhraní. 
Klasický klient se spouští buď přes nabídku Start poklepáním na ikonu klienta, popřípadě pokle-
páním na ikonu na pracovní ploše. Při spuštění se stejně jako u klienta na míru rolím zobrazuje 
dialogové okno s hlášením o naposledy použité firmě. 

Za standardních okolností se pro přihlášeného uživatele použije ověřování na úrovni Windows, 
takže není třeba se do aplikace Dynamics NAV přihlašovat zvlášť. Pokud se předpokládá ověřová-
ní na úrovni databázového serveru, pak musí uživatel zadat do příslušného dialogového okna svo-
je uživatelské jméno a heslo. 

Po přihlášení se zobrazí okno klasického klienta s navigačním podoknem, které umožňuje uživa-
teli přistupovat ke všem oblastem, k nimž má daný uživatel oprávnění. Navigační podokno se 
v klasickém klientovi dělí na oblasti podle funkcí a v podstatě odpovídá nabídce Oblasti v kliento-
vi na míru rolím. Při navigaci se tedy používá modulově orientovaný způsob práce. 

 
Obrázek 2.27: Spouštění příkazů přes položky v klasickém klientovi 

Nejdůležitější funkce vyskytující se v každé instalaci aplikace Dynamics NAV 2009, které jsou tře-
ba pro klasického klienta a které v klientovi na míru rolím nenajdete, se nachází v panelu nabídek 
v podobě příslušných položek: 

 Správa databází (Soubor/Databáze) 
 Správa společností (Soubor/Společnosti) 
 Vývojové prostředí (Nástroje/Object Designer) 
 Správa licencí (Nástroje/Informace o licenci) 
 Uživatelské oprávnění (Nástroje/Zabezpečení)  

Upozornění 

Další informace týkající se správy databází a společností včetně systému oprávnění najdete 
v kapitole 3. 
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Rozdíly v ovládání klasického klienta 
oproti klientovi na míru rolím 
Klasického klienta na první pohled odlišíte od klienta na míru rolím už tím, že má naprosto odliš-
né uživatelské rozhraní. V klasickém klientovi nelze provádět žádné úpravy nastavení ani na 
úrovni uživatelských rolí, ani na úrovni jednotlivých uživatelů. 

Možnosti navigace 
Po spuštění klasického klienta se nejprve zobrazí pouze navigační podokno napevno rozdělené do 
jednotlivých modulů. Na rozdíl od klienta na míru rolím, u něhož se okamžitě zobrazuje příslušné 
centrum rolí, je u klasického klienta pracovní plocha po jeho spuštění prázdná. 

 
Obrázek 2.28: Pracovní prostředí klasického klienta s navigačním podoknem 

Oproti prvkům, které se vyskytovaly v okně klienta na míru rolím, zde chybí panel Adresa. Nao-
pak se zde zase vyskytuje panel nástrojů, jehož funkce plní v klientovi na míru rolím flexibilně 
konfigurovatelné podokno akcí. Základní funkce dalších prvků jsou u obou druhů klientů srovna-
telné, i když se zobrazují rozdílně. V této souvislosti je třeba poznamenat, že se v klasickém klien-
tovi používají jiné klávesové zkratky než v klientovi na míru rolím. 

Na rozdíl od klienta na míru rolím je možné spustit klasického klienta i bez otevření databáze 
a nastavení společnosti. Pak se ale navigační podokno zobrazí až po výběru společnosti, a to buď 
klepnutím na položku Soubor/Společnost/Otevřít, nebo na ikonu         nacházející se na panelu 
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nástrojů vpravo. Pokud není otevřena žádná databáze, je ji třeba nejprve otevřít, a to prostřednic-
tvím položky Soubor/Databáze/Otevřít. 

Možnost samostatného uspořádání prvků v navigačním podokně u klasického klienta se řeší pro-
střednictvím nabídky Zástupci, která se nachází v nabídce až úplně dole a která svým způsobem 
nahrazuje funkci oblíbených položek. Jednotlivé položky je pak možné do podokna Zástupci vklá-
dat z klasických nabídek jako zástupce přes místní nabídku vyvolanou stiskem pravého tlačítka 
myši. Přes takto vložené položky je pak možné přímo volat příslušná okna. Pokud byste kupříkla-
du chtěli vytvořit zástupce v podokně Zástupci pro položku Zákazníci, která se nachází v podokně 
Prodej a marketing, pak stačí klepnout na položku Zákazníci pravým tlačítkem myši a v místní 
nabídce, která se zobrazí, vybrat příkaz Odeslat k zástupcům. 

V podokně Zástupci je pak možné zde umístěné položky přejmenovávat, přesouvat, odstraňovat či 
sdružovat do skupin, a to prostřednictvím příslušné místní nabídky. Pomocí pravého tlačítka myši 
je možné přesouvat, zobrazovat či skrývat i další položky. 

 
Obrázek 2.29: Karta Zákazníci v klasickém klientovi 

Karty a okna s přehledy 
Oproti klientovi na míru rolím, kde se začíná pracovat se seznamy v oblasti plné úloh, se v klasic-
kém klientovi po výběru libovolné položky zobrazí karta naposledy upravovaného záznamu. Na 
obrázku 2.29 vidíte ukázku karty Zákazníci, která slouží pro úpravu klíčových údajů o zákazní-
cích. Otevřete ji přes položku Prodej a marketing/Prodej/Zákazníci. 

Když srovnáte vzhled karty u klasického klienta se stránkami pro zadávání údajů u klienta na mí-
ru rolím, což jsou v obou případech objekty, které slouží pro úpravu datových záznamů, určitě si 
při práci s oběma typy klientů všimnete následujících rozdílů: 

 Konfigurace – zobrazení oken s kartami je ve vývojovém prostředí nastaveno napevno, a ne-
lze je tudíž nijak přizpůsobovat. 
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 Záložky – okna s kartami zobrazují ve srovnání se záložkami s náhledem, které se vyskytují 
u klienta na míru rolím, pouze informace nacházející se na příslušné záložce. 

 Tlačítka – na rozdíl od podokna akcí, které se nachází v horní části okna klienta na míru ro-
lím, jež se orientuje podle prováděných operací a jehož obsah se neustále přizpůsobuje, jsou 
tlačítka u klasického klienta umístěna na spodním okraji oken s kartami a poskytují pevně za-
daný výběr možných operací. 

 Informační okna – klient na míru rolím zobrazuje u mnoha seznamů a stránek pro zadávání 
údajů další informace v okně s fakty; naproti tomu informační okna u klasického klienta jsou 
pouze u několika málo oken s kartami. Typickým příkladem karty s informačním oknem je 
karta pro úpravu objednávek (Prodej a marketing/Zpracování objednávek/Objednávky). 

 Filtr – u klasického klienta je možné listovat a filtrovat jak v zobrazení typu seznam (okno 
s tabulkami), tak v oknech s kartami. Oproti stránkám pro zadávání údajů u klienta na míru 
rolím nelze přepínat mezi dvěma záznamy. Namísto podokna filtrů v seznamech klienta na 
míru rolím se u klasického klienta filtr zobrazuje ve vlastním okně. 

 Klávesové zkratky – klávesové zkratky byly u klienta na míru rolím upraveny podle již osvěd-
čených vzorů používaných v operačním systému Windows, a proto se liší od klávesových 
zkratek používaných v klasickém klientovi. 

 Okna s přehledy – po výběru položky se v klasickém klientovi otevře okno s kartou, z něhož je 
možné se přepnout do příslušného okna s přehledy (pomocí klávesy F5 nebo klepnutím na 
první tlačítko zleva na spodním okraji okna s kartou a výběrem položky Přehled). Klient na 
míru rolím oproti tomu nejprve zobrazí seznam, v němž se poklepáním na příslušnou položku 
přesunete na stránku pro zadávání údajů. 

Samotná práce v jednotlivých polích v okně s kartou, jako jsou pole pro zadávání číselných hod-
not, datum, rozevírací pole či tzv. FlowFields, je prakticky úplně stejná jako práce na stránkách 
pro zadávání údajů. Co se týče referenčního vyhledávání, pak v klasickém klientovi není možné 
přesunout se přímo z okna pro vyhledávání do příslušného okna pro správu daného objektu. 

V klasickém klientovi ovšem přece jen existuje jakási možnost individuálních konfigurací, a to v ok-
nech s přehledy. Když umístíte ukazatel myši v záhlaví sloupců mezi dva sloupce, popřípadě mezi dva 
řádky, můžete takto měnit šířku sloupců, popřípadě výšku řádků. Označíte-li nadpis sloupce, pak 
můžete tento sloupec se stisknutým tlačítkem myši přesouvat. Mimo toto ještě lze jednotlivé sloupce 
skrývat či naopak zobrazovat, a to prostřednictvím příkazu Zobrazit z panelu nabídek. 

V oknech s přehledy, jejichž obsah lze měnit, se v klasickém klientovi nabízí funkce Kopírovat 
předchozí. Zavoláte ji buď pomocí klávesy F8, nebo stejnojmenným příkazem z panelu nabídek 
Úpravy. Tato funkce umožňuje zkopírovat do nového řádku obsah polí z řádku ležícího nad ním. 

Další velmi zajímavou funkcí je v klasickém klientovi kopírování řádků. Když v přehledu nebo na 
kartě označíte a zkopírujete jeden záznam, pak je možné při vytvoření nového záznamu standard-
ní klávesovou zkratkou Ctrl+V vložit do tohoto nového záznamu veškerý obsah tohoto záznamu. 

Oproti klientovi na míru rolím obsahuje klasický klient mimo funkce filtrování i zcela samostat-
nou funkci vyhledávání, kterou je možno zavolat klávesovou zkratkou Ctrl+F či klepnutím na 
ikonu lupy       . Tato funkce klasického vyhledávání funguje stejně jako například v kancelářském 
balíku Microsoft Office a v zadaném textu postupně vyhledává veškerý výskyt zadaného řetězce. 
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Obrázek 2.30: Ukázka typického okna s přehledy – zde na příkladu přehledu zákazníků 

Okno pro filtrování a třídění 
Co se týče filtrování a třídění, liší se klasický klient od klienta na míru rolím pouze způsobem za-
dávání. Samotná kritéria pro filtrování jsou stejná (například znak | se používá pro podmínku 
„nebo“ v obou typech klientů stejně). Stejně jako v klientovi na míru rolím jsou i v klasickém kli-
entovi různé typy filtrů: rychlý filtr (v klasickém klientovi se používá výraz Filtr pole), rozšířený 
filtr (v klasickém klientovi nazývaný Filtr tabulky) a FlowFilter. Oproti klientovi na míru rolím 
však klasický klient umožňuje filtrování i v oknech s kartami. 

Filtr pole 
Filtr pole se obvykle používá pro rychlé filtrování v poli s nějakým obsahem. Stačí proto umístit 
kurzor do libovolného pole okna s přehledy nebo do okna s kartou a stiskem klávesy F7, popřípa-
dě příslušnou ikonou        z panelu nástrojů tento typ filtru zavolat. Dynamics NAV nato zobrazí 
okno s filtrem, v němž je uveden jako kritérium pro filtrování obsah aktivního pole. Tak například 
na obrázku 2.31 vidíte zadáno jako kritérium pro filtrování pro sloupec Centrum odpovědnosti 
slovo LIBEREC, které se tam dostalo označením obsahu příslušného políčka ve sloupci Centrum 
odpovědnosti a následným zavoláním filtru pole. Stiskem tlačítka Použít filtr aktivujete, stiskem 
tlačítka OK filtr aktivujete a okno s filtrem pole zároveň zavřete. 
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Obrázek 2.31: Dialogové okno filtru pole 

Filtr tabulky 
Filtr tabulky zobrazí filtr použitý filtrem pole a umožní zadání dalších kritérií pro filtrování. Okno 
s filtrem tabulky se vyvolá pomocí klávesové zkratky Ctrl+F7, popřípadě klepnutím na příslušnou 
ikonu        na panelu nástrojů; další kritéria pro filtrování se zadávají na dalších řádcích – stejně 
jako u rozšířeného filtru u klienta na míru rolím. Na obrázku 2.32 například vidíte nastavení filtru 
tabulky pro zobrazení seznamu zákazníků, u nichž je ve sloupci Centrum odpovědnosti uveden 
výraz LIBEREC a zároveň není prázdný sloupec Kontakt. 

 
Obrázek 2.32: Dialogové okno filtru tabulky 

FlowFilter 
Filtr typu FlowFilter vyvoláte klávesovou zkratkou Shift+F7, popřípadě přes příslušnou iko-
nu        na panelu nástrojů. Pracuje úplně stejně jako u klienta na míru rolím. 

Odstranění filtru 
Při používání filtrů v klasickém klientovi je třeba si uvědomit, že tento filtr zůstává v oknech s kar-
tami aktivní i po ukončení programu Dynamics NAV, a tedy zůstává zapnutý i při opětovném vy-
volání příslušné položky. Filtr je tedy třeba odstranit dodatečně, a to přes klávesovou zkratku 
Ctrl+Shift+F7, popřípadě přes příslušnou ikonu        na panelu nástrojů. Naproti tomu u oken 
s přehledy se nastavený filtr automaticky odstraní při zavření okna. 

Pokud se chcete přesvědčit, zda je nějaký filtr aktivní, pak se podívejte do stavového řádku klasic-
kého klienta, kde v případě, kdy je použit filtr, se objeví výraz FILTR.  

Upozornění 

V klasickém klientovi někdy stojí začátečníci před problémem, kdy do programu vloží něja-
ký nový záznam, kupříkladu nové zboží, ale to v seznamu nevidí. Příčinou často bývá zapnu-
tý nějaký filtr. Pokud se setkáte s podobným problémem, prověřte, zda není na stavovém 
řádku uveden výraz FILTR, který ukazuje na nějaký zapnutý filtr! 
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