Webová aplikace na ASP.NET
Technický profil

Vyjadřovací služba

Webová frameworková aplikace – technický profil

Úvodní informace
Aplikace je postavena na konceptu ASP.NET a vlastního frameworku (obdobně jako ASP.NET MVC).
Data jsou uložena v RDBMS ORACLE nebo Microsoft SQL Server. Popis objektů je uložen
v souborech XML s podporou XSD. Framework používá tyto XML soubory: actions.xml (obsahuje
definice všech akcí), buttons.xml (popis tlačítek), reports.xml (definice potřebné pro tvorbu PDF
souboru), resources.xml (příkazy SQL), treeview.xml (záložky, tlačítka, složky podle definovaných rolí),
windows.xml (definice použitých oken).

Přihlášení
Vstup do tohoto systému vyžaduje databázové přihlášení. Podle přihlášeného uživatele (zobrazuje se
vlevo nahoře včetně jeho role) se řídí jeho práva a také jsou
zapisovány jím provedené akce.

Tři okna
Aplikace pracuje se třemi hlavními poli. První
pole je vlevo. Jde o sloupec se složkami.
Jejich strom a zobrazování závisí na
konfiguraci a na právech přihlášeného
uživatele. Je také definována výchozí složka,
která bude otevřena po přihlášení.
Vpravo od zmíněných složek je druhé pole:
přehledná tabulka pro vybranou složku. Tato
tabulka
je
pro
každou
složku
definována zvlášť.
To znamená, že její
obsah, sloupce i
setřídění jsou řízeny
definičním
souborem.

-1-

GEOVAP, spol. s r.o.

Vyjadřovací služba

Webová frameworková aplikace – technický profil

Třetí okno se naplní až po vybrání záznamu v přehledné tabulce. Toto obsahuje podrobné údaje o
žádosti/vyjádření. Tyto údaje jsou členěny do záložek. Vybraná záložka je zvýrazněna. Ve Vyjadřovací
službě jsou záložky: Žádost, Žadatel, Stanovisko, Přílohy, Historie, Grafika a podle existence i
Vyjádření nebo Kontrola.

Vyskakovací okno
Je použito například pro založení/editaci vyjádření nebo pro zobrazení grafického náhledu.
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Tlačítka
V pravé části panelu nástrojů jsou ikony – tlačítka. Jsou pevná a hlavní jsou: Filtrovat (otevírá dialog
pro nastavení filtru – celý filtr je definován konfigurací) a Nápověda (otevírá se soubor PDF s
nápovědou). Další tlačítka, specifická pro Vyjadřovací službu jsou: Založit novou legendu (legenda pro

grafickou přílohu vyjádření), Založit novou žádost (řeší případy, kdy je potřeba do systému vložit
žádosti došlé poštou apod.)
V levé části panelu nástrojů jsou ikony – dynamická tlačítka. Jejich konkrétní konfigurace je závislá
na přihlášení a rovněž také na atributech vybraného záznamu. Proto so zobrazují až po vybrání
záznamu. Jejich definice je v CSS.

V případě Vyjadřovací služby jsou typicky tlačítka: Vyřadit žádost (místo mazání záznamu je možné
pouze jeho vyřazení), Předat zpracování (jinému pracovníkovi), Převzít zpracování (od jiného
pracovníka k přihlášenému), Založit vyjádření (pokud neexistuje), Upravit vyjádření (pokud existuje, ale
není uzavřené), Vybrat provoz (zaznamenává k žádosti příslušnost k provozu), Grafika (otevírá okno
grafického náhledu), Odeslat PDF e-mailem (odešle PDF a zaznamená datum a způsob předání
vyjádření žadateli), Náhled PDF (z dat připravených v databázi sestaví náhled vyjádření), Vygenerovat
vyjádření (z dat připravených v databázi sestaví PDF a uloží do databáze), Tisknout PDF (zobrazí PDF
uložené v databázi), Vydat vyjádření (zaznamená datum a způsob předání vyjádření žadateli)
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