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1 Úvod 
 
Tato dokumentace slouží jako doplnění ke standardní dokumentaci Ovládání IS KARAT.net. Cílem je 
dokázat uživateli snáze najít spojitosti v ovládání verze IS KARAT PowerBuilder (dále také PB verze) 
oproti verzi IS KARAT v12.net (dále také NET verze). Toto je vhodné po přechodnou dobu, kdy 
dokumentace k jednotlivým modulům IS KARAT budou obsahovat obrázky z PB verze IS KARAT, ale 
uživatel již bude pracovat v prostředí IS KARAT v12.net. 
 
Tato dokumentace se tedy zaměřuje zejména na popis odlišností v ovládání obou verzí. 
 
Cílem této dokumentace není popisovat způsob používání jednotlivých komponent IS KARAT 
PowerBuilder ani IS KARAT v12.net. Toto je popsáno v samostatných dokumentacích k jejich 
ovládání. 
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2 Přihlašovací dialog 
Tato část je v obou verzích IS KARAT shodná. Jedinou výjimku tvoří možnost „Integrovaného 
přihlášení“, která je dostupná pouze ve verzi NET. 
 

 
 

 
 
Zpět na obsah 
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3 Navigace 
 

3.1 Výběr Modulu 

 
Struktura Témat/Skupin modulů i Modulů je v obou verzích shodná. Změnil se pouze přístup k těmto 
nabídkám, kdy v PB verzi jsou tyto nabídky dostupné v menu Moduly každého konkrétního modulu, 
nebo přes lištu modulů pod menu, ale v NET verzi se výběr provádí přes hlavní menu aplikace, které 
je dostupné po kliku na logo IS KARAT vlevo nahoře nebo kombinací kláves CTRL+F1. 
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3.2 Nabídka Oblíbené 

 
Samostatnou možností rychlého přístupu k „oblíbeným“ nabídkám menu je uživatelská definice menu 

„Oblíbené“, které je v PB verzi vždy vlevo v menu každého modulu pod symbolem . Ve verzi NET 
je tato nabídka dostupná vždy v levé části hlavního menu aplikace. 
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3.3 Výběr nabídky Menu 

 
Po vyběru libovolného modulu dojde k zobrazení jeho menu, přičemž struktura nabídek menu je 
v obou verzích shodná. Rozdíl je v tom, že v PB verzi se jedná o klasické menu, kdy zobrazení 
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konkretích nabídek je provedeno až výběrem konkrétní nabídky menu, ale  v NET verzi jsou po výběru 
modulu zobrazeny rovnou všechny jeho nabídky. 
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Zpět na obsah 
 

3.4 Přehled otevřených nabídek menu 

V PB verzi se jednotlivé otevřené nabídky menu zobrazují na pracovní ploše dle zvoleného schématu 
přes sebe formou oken. A to jak okna, které na sebe logicky navazují (seznam – detail – číselník - …), 
tak i samostatné nabídky menu. Přičemž platí, že aktivní je vždy pouze poslední okno z otevřené řady 
a na předchozí okna se nelze dostat ani pro prohlížení. Pro přepínání mezi jednotlivými otevřenými 
nabídkami menu, nikoliv mezi okny v rámci 1 spuštěné nabídky, lze použít nabídku menu Nápověda, 
kde zcela dole je zobrazen přehled aktuálně otevřených nabídek menu. Druhou možností, použitelnou 
v případě, že jsem na posledním okně z nabídky menu použil tlačítko pro minimalizaci, je vyvolání 
otevřené nabídky menu z minimalizovaného okna vlevo dole na obrazovce. V NET verzi je díky zcela 
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odlišnému způsobu zobrazování nabídek menu toto výrazně přehlednější a intuitivnější. V každém 
okamžiku práce jsou viditelné všechny otevřené nabídky menu a po výběru konkrétní nabídky jsou 
vidět všechna závisle otevřená okna, v NET verzi označované jako dokumenty. V NET verzi lze 
zobrazit i jiný než poslední dokument v rámci nabídky menu, ale tyto dokumenty jsou zobrazeny 
pouze pro prohlížení. Navíc je již přímo ve vstupním menu drobným piktogramem u jednotlivých 
otevřených nabídek menu signalizováno, zda je tato konkrétní nabídky již otevřená či nikoliv. Další 
možností zobrazení přehledu otevřených nabídek menu a jejich dokumentů je využití nabídky Správce 
dokumentů. Tato nabídka je ovladatelná pomocí myší nebo plně pomocí klávesnice. 
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4 Menu System 
V PB verzi obsahuje menu každého modulu také nabídku System. Tato nabídka obsahuje vždy stejné 
možnosti. V NET verzi jsou tyto možnosti dostupné přes tlačítko Nástroje, které je součástí 
systémových tlačítek dostupných po kliku profil uživatele vpravo nahoře. Jednotlivé možnosti jsou 
potom rozděleny zvlášť pro uživatele a zvlášť pro správce. 
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5 Práce s daty IS KARAT 

5.1 Seznam 

Množství ovládacích prvků i jejich význam je v obou verzích IS KARAT podobný, změnilo se pouze 
jejich rozmístění na obrazovce, případně přibyli ve verzi NET ovládací prvky nové. 
 

 
 

 
 
Zpět na obsah 
 

5.1.1 Indexový filtr 

Základní nabídka pro řazení a vyhledávání nad celým obsahem seznamu. V PB verzi je zcela nahoře 
pod systémovou lištou okna, v NET verzi je to Základní filtr na levém panelu. 
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5.1.2 Combo boxy 

Jedná se o základní možnost pro rychlé filtrování požadovaných záznamů. Combo boxy jsou v PB 
verzi umístěny těsně nad seznamem dat. Nad combo boxy se potom typicky nacházejí tlačítka a nad 
nimi Indexový filtr. V NET verzi se jedná o Stavový filtr na levém panelu. 
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5.1.3 Tlačítko Obnov / Aplikuj 

Pomocí tohoto tlačítka potvrdíme své zadání Indexového filtru. V PB verzi je umístěno dole pod 
seznamem, vedle tlačítek pro přidávání/editaci/rušení záznamů. V NET verzi je umístěno dole na 
levém panelu a vizuálně může nabývat dvou stavů. Modré tlačítko s textem Obnov (od posledního 
načtení nebyly provedeny žádné změny filtrů) a oranžové tlačítko s textem Aplikuj (od posledního 
načtení byly provedeny změny filtrů, které ještě nebyly aplikovány na server). 
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5.1.4 Lokální (klientské) řazení a filtrování záznamů 

V PB verzi je lokální řazení zastoupeno možností dvojkliku na hlavičce sloupce, případně s klávesou 
Ctrl nad více sloupci současně. Lokální filtrování je potom možné pomocí volby Výběr nebo přes 
kombinaci kláves Ctrl+F lokální vyhledávání. V NET verzi je lokální řazení umožněno zcela shodně, 
tedy dvojklikem na hlavičku sloupce, případně s klávesou Ctrl nad více sloupci současně. Lokální 
filtrování je umožněno přes pravé tlačítko myši nad záhlavím libovolného sloupce a to jak pro každý 
konkrétní sloupec samostatně nebo pomocí nabídky Vlastní lokální filtr nad libovolnými sloupci tabulky 
najednou. Lokální vyhledávání lze provádět taktéž na pravé tlačítko myši na záhlaví libovolného 
sloupce nebo nad všemi sloupci tabulky přes nabídku v horním panelu, který se zobrazí po stisku 
kláves Ctrl+F nebo ikony vpravo nahoře vedle profilu uživatele. 
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5.1.5 Výběr x Pokročilý filtr 

Asi největší odlišností v možnostech filtrování záznamů je skutečnost, že PB nabídka Výběr funguje 
pouze nad záznamy načtenými na klienta – tedy jako lokální filtr. Oproti tomu Pokročilý filtr z NET 
verze je klasický filtr nad všemi záznamy – tedy jako serverový filtr. 
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5.1.6 Tlačítka pro spouštění akcí nad vybraným záznamem 

V PB verzi jsou všechna tlačítka pro další práci s vybraným záznamem umístěna nahoře mezi částí 
indexový filtr a combo boxy. V NET verzi jsou tato tlačítka umístěna vpravo vedle seznamu (pravý 
panel) a to včetně tlačítka Funkce. Toto je vhodné z důvodu možnosti sbalení pravého panelu a 
výběru dostupných možností přes tlačítko Funkce, které jako jediné je dostupné i na sbaleném pravém 
panelu. Navíc byla v NET verzi tlačítka vizuálně rozdělena tak, že ty, které s vybraným záznamem 
neprovádějí žádnou operaci, jejímž výsledkem je změna stavu záznamu, jsou zobrazeny pouze 
formou textu/odkazu (typicky podřízený seznam apod.). Tlačítka provádějící s vybraným záznamem 
jakoukoliv změnu zůstala zachována s tím rozdílem, že volby, které byly v PB verzi dostupné na pravé 
tlačítko myši, jsou nyní standardně součástí dalších možností multitlačítka s integrovanou šipkou 
vpravo. 
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5.1.7 Multi výběr 

V PB verzi je vpravo nahoře na seznamu zatrhávací pole Multi, které přepne celý seznam do tzv. multi 
režimu, kdy může být vybrán/označen více než 1 záznam. V NET verzi má stejný význam jedno ze 
zamačkávacích tlačítek dole pod seznamem. 
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5.1.8 Možnosti na pravé tlačítko myši nad seznamem 

V PB verzi se po stisku pravého tlačítka myši nad seznamem vybalila nabídka s řadou standardních 
možností. 
 

 
 
V NET verzi zůstaly některé méně významné možnosti na pravé tlačítko nad seznamem a některé 
byly přesunuty do pásu zamačkávacích tlačítek dolů pod seznam. 
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5.1.9 Dokladový tisk 

V PB verzi je tlačítko pro dokladový tisk umístěno vpravo nahoře na seznamu, v NET verzi je 
umístěno vlevo dole na levém panelu. 
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5.1.10 Tisk seznamu 

V PB verzi dole přes tlačítko Tiskni a jeho nabídku Tisk. V NET verzi má stejný význam tlačítko 
Výstupy, dole na levém panelu, a jeho nabídka Tisk seznamu. 
 

 
 

  
 

5.1.11 Opis podle definice 

V PB verzi dole přes tlačítko Tiskni a jeho nabídku Opis podle definice. V NET není tato možnost 
implementována. 
 

 
 

5.1.12 Položkový výběr 

Speciální uživatelský generátor přehledových sestav. V PB verzi dole přes tlačítko Tiskni a nabídku 
Položkový výběr. V NET verzi dole na levém panelu přes tlačítko Výstupy a jeho nabídku Položkový 
výběr. 
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5.1.13 Graf nad seznamem 

Umožňuje vytvoření základního výstupu typu graf z informací na konkrétním seznamu a bez možnosti 
zjišťování dalších souvislostí. V PB verzi dole přes tlačítko Tiskni a jeho nabídku Graf. V NET verzi 
není prozatím implementováno, ale bude součástí nabídky Položkový výběr. 
 

 
 

5.1.14 Tlačítka pro posun po nadřízeném seznamu 

V případě otevření tzv. podřízeného seznamu, tj. seznamu, který je otevřen ze seznamu, má na sobě 
tento podřízený seznam tlačítka pro ovládání pohybu po záznamech v nadřízeném seznamu. Typické 
využití je seznam položek dokladu, seznam osob firmy apod. V PB verzi jsou tlačítka pro toto ovládání 
umístěny na dolní liště seznamu. V NET verzi jsou tato tlačítka dole na levém panelu. 
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5.1.15 Uložení / zrušení nastavení okna 

Většině komponent IS KARAT lze uživatelsky přizpůsobit jejich vzhled. K uložení / zrušení vzhledu 
seznamu slouží v PB verzi řada nabídek v menu System. V NET verzi jsou tyto nabídky sdruženy pod 
jedinou s názvem Uložení definice. Tato je dostupná přes tlačítko Uložení definice v horním panelu 
nebo přes pravé tlačítko myši na záložce konkrétního dokumentu nebo přes oblíbenou horkou klávesu 
F11. Nově je zapracována možnost dědění. 
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5.1.16 Informace o objektu a Odkazy na definici menu a tabulek 

Nad každým oknem seznamu lze vyvolat tzv. Informace o objektu a Odkazy na definici menu a 
tabulek. Tyto nabídky slouží zejména pro správce a implementátora. V PB verzi jsou tyto nabídky 
dostupné po stisku Shift+dvojklik nebo Ctrl+dvojklik na dolní liště okna. V NET verzi jsou tyto nabídky 
dostupné přes pravé tlačítko myši na záložce konkrétního dokumentu. 
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5.2 Detail 

Větší část ovládacích prvků této komponenty je v obou verzích IS KARAT shodná, změnilo se 
případně pouze jejich rozmístění. Nejvýraznější změnou je způsob volby režimu 
Přidání/Editace/Kopie, kdy v PB verzi je toto prováděno pomocí samostatných zatrhávacích polí 
v části detail-seznam a v části celého detailu. V NET verzi je toto prováděno pomocí samostatných 
tlačítek s volbou akce nebo volbou režimu. 
 

5.2.1 Režim Přidání / Editace / Kopie nad celým detailem 

Téměř každý detail více než 1 záložku a minimálně 1 z těchto záložek je typu detail-seznam. Každý 
detail má centrální možnost volby režimu Přidání / Editace / Kopie. V PB verzi jsou tyto volby umístěny 
vlevo dole, vedle tlačítka Ulož pro ukládání celého detailu. V NET verzi má stejný význam nabídka 
s volbou režimu, která je umístěna vlevo dole nad tlačítkem Ulož pro ukládání celého detailu. 
 

 
 

   
 

5.2.2 Režim Přidání / Editace / Kopie v části detail-seznam 

Záložkou detailu typu detail-seznam označujeme záložku, která obsahuje část pro zadávání údajů a 
zároveň „malý“ seznam pro ukládání těchto údajů. Tedy součástí 1 záznamu může být několik 
podřízených položek (typicky faktura a její položky, firma a její osoby apod.). Pokud je součástí detailu 
i záložka typu detail-seznam, obsahuje tato samostatné ovládací prvky volby režimu Přidání / Editace / 
Kopie. V PB verzi jsou tyto volby umístěny vlevo dole, vedle tlačítka Ulož pro ukládání záznamu 
v části detail-seznam. V NET verzi je toto zvoleno při ukládání každé položky, tedy v tomto okamžiku 
volíme, zda další položka má být kopie nebo nová položka. 
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Zpět na obsah 
 

5.2.3 Tlačítko Ulož 

Pro uložení celého detailu (všech jeho záložek) slouží hlavní/velké Ulož. Toto tlačítko je v PB verzi 
umístěno dole v liště hlavního okna detailu. V NET verzi je tlačítko umístěno dole na levém panelu. 
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5.2.4 Grafické znázornění významu jednotlivých polí 

Jednotlivá pole detailu se mohou lišit i významově, tedy některá mají pro konkrétní detail větší 
význam, některé menší, některá mohou vypadat jako nepřístupná, některá mají na sobě číselník apod. 
Toto je grafický znázorněno v obou verzích, v každé však jiným způsobem. V PB verzi je grafické 
znázornění těchto stavů součástí popisu/názvu pole, v NET verzi je to součástí boxu, do kterého 
patřičné údaje zadáváme. 
 

 
 

 
 

5.2.5 Tlačítko Obnov 

Stejně jako na seznamu lze i na detailu zrušit provedené změny a vrátit informace na defaultní 
hodnoty. V PB verzi je tlačítko Obnov vždy vpravo vedle tlačítka Ulož. V NET verzi je tlačítko pro 
obnovení celého detailu umístěno na levém panelu a tlačítko pro obnovení každého konkrétního 
detail-seznamu je umístěno dole pod části detail pro zadávání hodnot. 
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5.2.6 Tlačítka pro posun po nadřízeném seznamu 

Stejně jako v případě závislého seznamu, lze i z detailu konkrétního záznamu provádět posun na 
další/předchozí záznamy, aniž by muselo docházet k zavření detailu. V PB verzi jsou tlačítka pro toto 
ovládání umístěny na dolní liště detailu. V NET verzi jsou tato tlačítka na levém panelu. 
 

 
 

   
 

5.2.7 Funkce 

Tlačítko Funkce slouží pro provádění hromadných operací přímo nad detailem konkrétního záznamu. 
V PB verzi je umístěno na dolní liště detailu. V NET verzi je umístěno na sbaleném pravém panelu. 
 

 
 



Dokumentace k IS KARAT                                                                                 Popis ovládání IS KARAT 

  Strana 30 z 44 

 
 

5.2.8 Tisk při uložení a Rekapitulace DPH 

Zatrhávací pole pro Tisk při uložení a Rekapitulaci DPH jsou v PB verzi umístěny na dolní liště detailu. 
V NET verzi jsou tyto volby umístěny dole na levém panelu nad nabídkou pro volbu režimu celého 
detailu. 
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Zpět na obsah 
 

5.2.9 Ovládání zobrazování skupin prvků na detailu 

V obou verzích jsou jednotlivá pole pro zadávání dat seskupena do skupin. V každé verzi je 
vizualizace těchto skupin trochu odlišná, ale možnosti práce se skupinou jsou shodné. V PB verzi se 
tyto možnosti ovládají přes symbol vpravo nahoře každé skupiny. V NET verzi potom stejnou funkci 
zastupuje symbol vlevo nahoře před názvem každé konkrétní skupiny. 
 

 
 

 
 

5.2.10 Uložení / zrušení nastavení okna 

Většině komponent IS KARAT lze uživatelsky přizpůsobit jejich vzhled. K uložení / zrušení vzhledu 
detailu slouží v PB verzi řada nabídek v menu System. V NET verzi jsou tyto nabídky sdruženy pod 
jedinou s názvem Uložení definice. Tato je dostupná přes tlačítko Uložení definice v horním panelu 
nebo přes pravé tlačítko myši na záložce konkrétního dokumentu nebo přes oblíbenou horkou klávesu 
F11. Nově je zapracována možnost dědění. 
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5.2.11 Uživatelská definice okna 

Kromě možností zobrazování skupin a prvků na detailu, lze vzhled této komponenty uživatelsky zcela 
přepracovat. V PB verzi k tomu slouží nabídka Uživatelská definice v menu System. V NET verzi je 
tato možnost dostupná v případě přihlášení v režimu vývojář pomocí speciálního piktogramu v detailu. 
 



Dokumentace k IS KARAT                                                                                 Popis ovládání IS KARAT 

  Strana 33 z 44 

 
 

 
 

5.2.12 Informace o objektu a Odkazy na definici menu a tabulek 

Nad každým oknem detailu lze vyvolat tzv. Informace o objektu a Odkazy na definici menu a tabulek. 
Tyto nabídky slouží zejména pro správce a implementátora. V PB verzi jsou tyto nabídky dostupné po 
stisku Shift+dvojklik nebo Ctrl+dvojklik na dolní liště okna. V NET verzi jsou tyto nabídky dostupné 
přes pravé tlačítko myši na záložce konkrétního dokumentu. 
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Zpět na obsah 
 
 

5.3 Vstupní filtr před Sestavou a Přehledem 

V obou verzích IS KARAT je téměř stejně pojatý vstupní filtr před sestavou a přehledem. Liší se pouze 
drobnou změnou rozmístění jednotlivých částí na obrazovce. 
 



Dokumentace k IS KARAT                                                                                 Popis ovládání IS KARAT 

  Strana 35 z 44 

 
 

 
 

5.3.1 Název sestavy 

Část sloužící pro výběr konkrétní sestavy, jazykové verze a dalších obecných vlastností. 
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5.3.2 Skupiny a řazení 

Část sloužící pro definici pro definici skupin a řazení záznamů. Jedinou odlišností je způsob nastavení 
skupin na novou stranu a nulování číslování stran. V PB verzi je toto prováděno pravé tlačítko na 
výběru skupiny. V NET verzi potom přes zatržení výběru přímo v tabulce výběru skupin. 
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5.3.3 Definice podmínek a jejich uložení/načtení/aktualizace 

Část sloužící pro definici vstupních podmínek, za něž mají být data filtrována. V levé části se provádí 
výběr a definice podmínek, v pravé části je potom zobrazení již zadaných podmínek. Jedinou 
odlišností je potom způsob práce s uživatelským ukládáním definovaných filtrů a jejich následná 
správa. V PB verzi se tyto možnosti nacházejí po stisku tlačítka Uložení/Načtení filtru vpravo nahoře. 
V NET verzi stejnou funkci plní řada tlačítek vpravo dole. 
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5.3.4 Doplňkové skupiny a podmínky 

Některé specifické sestavy mohou mít ještě další samostatnou část pro definici skupin a podmínek, 
která se v obou verzích nachází pod částí pro definici podmínek. 
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Zpět na obsah 
 

5.4 Tiskový dialog 

Veškeré tiskové výstupy z IS KARAT se v konečné fázi realizují přes tiskový dialog (výjimkou je 
automatický tisk opisu dokladů při uložení). Největší změnou je samotná záložka s náhledem a potom 
možnosti tisku, které již nejsou řešeny jako samostatná záložka, ale jako pravý postranní panel. Lze 
tedy v tomto režimu vidět současně náhled i možnosti tisku. 
 
Zpět na obsah 
 

5.4.1 Záložka Náhled 

Vzhledem k využití zcela odlišného nástroje na generování/zobrazování jakýchkoliv tiskových výstupů 
z NET verze, jsou některé interní části této záložky odlišné. 
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5.4.1.1 Skokový posun a vyhledání konkrétní stránky 

V PB verzi vlevo nahoře, v NET verzi nahoře. 
 

 
 

 
 

5.4.1.2 Měřítko 

V PB verzi cca nahoře uprostřed, v NET verzi vpravo nahoře v horním panelu. 
 

 
 

 
 

5.4.1.3 Tlačítko Funkce 

V PB verzi cca nahoře uprostřed, v NET verzi jsou podobné možnosti dostupné vlevo nahoře. 
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Jednou z možností tlačítka Funkce v PB verzi je i export dat do MS Excel. Stejnou funkčnost můžeme 
v NET verzi zajistit pomocí tlačítka Export a v části Data zvolíme Csv soubor. Výsledný csv soubor je 
bez problémů zobrazitelný/editovatelný v aplikaci MS Excel. Rozdíl oproti PB verzi je v tom, že v PB 
verzi obsahoval výsledný MS Excel všechny sloupce z datového zdroje a nikoliv pouze ty, které byly 
použity pro tuto konkrétní sestavu a její podmínky. Na druhou stranu Excel z PB verze obsahoval 
korektní názvy jednotlivých sloupců, ale v NET verzi tyto názvy nejsou zobrazeny. 
 
Zpět na obsah 
 

5.4.1.4 Tlačítka Tisk a Obnov, výběr konkrétní sestavy 

V PB i NET verzi vlevo dole. 
 

 
 

 
 

5.4.2 Panel tiskárna 

Tento nový pravý postranní panel slouží k výběru tiskárny pro tisk sestavy a pro případné omezení 
tisku. V PB verzi jsou tyto možnosti jako samostatná záložka, v NET verzi potom jako pravý postranní 
panel v okně s náhledem dokumentu. 
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Zpět na obsah 
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6 Lokální konfigurace „IS KARAT“ 
Slouží pro nastavení definovatelných parametrů systému. V PB verzi je tato nabídka umístěna v menu 
System každého modulu. V NET verzi je stejná nabídka umístěna pod tlačítkem Nástroje, které je 
dostupné v profilu uživatele vpravo nahoře. Vnitřní struktura jednotlivých záložek a jejich nabídek je 
rozdílná. 
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