


   

Server KISS 

Klientské stanice - uživatelé 

Zabezpečení komunikace: 128 bitové kódování asymetrickou šifrou 

Formát databáze: MY-SQL 



Bez přístupových práv 

Pouze číst vlastní záznamy 

Číst a měnit vlastní záznamy 

Vytvářet nové záznamy 

Prohlížet všechny záznamy 

Plný přístup 

Všichni neregistrovaní 

uživatelé serveru KISS 

Řadový uživatel na uzamčených 

záznamech 

Řadový uživatel 

Vedoucí odborných skupin 

VK, ZVK, sekretariát 

Administrátor, VK 



Databáze na serveru KISS 

Komunikační modul 

Modul „Lidé“ Modul „Výuka“ Modul „Kancelář“ 

Modul „Nastavení“ 

A 

Modul „Admin“ 



Kartotéka zaměstnanců 

• Kontaktní údaje 

• Personální informace 

• Do pole další informace 

  - RZ automobilu, číslo HP, 

  - číslo pasu, OP, ... 

Pozn 

Každý zaměstnanec má právo editovat jen sebe, 

Uživatel s vyššími právy (ADMIN, VK, ...)  

    pak všechny 



Seznam zaměstnanců 

• Je určen pouze pro nahlížení! 

 

• Obsahuje pouze základní údaje, 

  (telefon do práce, domů, ...) 



Seznam studentů 

• Lze filtrovat v poli Uč. Skupina 

•  Kliknutím na název sloupce v   

  tabulce lze třídít dle daného  

  pole 

 



•Modul výuka určen k: 

• Zadávání prací 

• Zadávání posudků k nim 

• Plánování výuky 



Modul výuka 

• Generace zadání  

• Provádí pouze ADMIN  

   nebo pověřený uživatel 

• Ostatní uživatelům je  

  přístup odmítnut 

• Určen pro generaci osnov 

prací tak, aby je běžný 

uživatel mohl snadno zadat 

  



Modul výuka 

• Vyplnění zadání  

• Uživatel může měnit pouze 

práce, kte kterrým mu byla 

při generaci udělena práva 

• Ostatní jsou pro něj pouze 

ke čtení 

• Slouží pro zadání textu  

   RP, BP, DP, … 

• Umožňuje zadávat i jiné 

texty, k nimž byla ADMINEM 

vytvořena šablona (posudky, 

…) 

 

  



Kniha rozkazů 

• zadání  příspěvků do  

 rozkazů 



Kniha rozkazů 

• zadání  příspěvků do  

 rozkazů 

    se provádí volbou  

   příslušného  vzoru 



 Vzory rozkazů 

• Poskytuje přehled 

o existujících 

vzorech rozkazů 

včetně vzorových 

textů 

•Běžný uživatel má 

právo prohlížet, 

právo změny má 

pouze ADMIN 



  Určen ke správě systému 

 

• Přístup pouze uživatel s  právy 

ADMIN (správce, VK, …) 

• Slouží k editaci uživatelů, 

studentů a přidělování 

uživatelských práv 

• Umožňuje editaci vzorů rozkazů 

 



  Určen ke správě systému 

 

Rovněž umožňuje editaci vzorů 

rozkazů 

 



Nastavení programu 

- obecná konfigurace  (jménokatedry,  VK, jméno DB serveru, …) 

- nastavení modulů  

- změna hesla uživatele pro přístup ke KISSu 

 

Kontrola aktualizace 

-  mauální kontrola nové verze programu  

    (v nastavení lze nastavit automoatickou kontrolu při startu programu) 

 

Přihlásit se do systému 

 - přihlásit se do systému jako jiný uživatel bez nutnosti měnit  

    nastavení programu 

 

 




