
Nové v EDO 2.0.14 (14.10.2015) 

1. Zmena loga spoločnosti. 

 

Nové v EDO 2.0.12 (2.10.2015) 

2. Pridanie automatického mazania snímkov po ich stiahnutí. V systémovom nastavení. Po 

aktualizácii zapnuté. 

3. Pri vypnutom automatickom mazaní snímkov varovná hláška pri 4500 snímkoch v terminály. 

Možnosť z hlášky stiahnuť a zmazať snímky. 

 

Nové v EDO 2.0.11 (1.10.2015) 

1. Úprava inštalátoru na prechod na nový spôsob certifikácie dtb bez nutnosti ju vypnúť 

a zapnúť v aplikácii. 

2. Pridanie všetkých otlačkov prstov do exportu a importu zamestnancov. 

 

Nové v EDO 2.0.10 (28.9.2015) 

3. Nový inštalačný a uživateľský manuál 

4. V hromadnej úprave dochádzky možnosť zadávať aj RD a PN... 

5. V hromadnej úprave dochádzky možnosť zadať odpracovaný deň pomocou možnosti „V 

práci“ 

6. Pri načítaní dochádzky alebo sťahovaní fotiek z terminálu informačná hláška v prípade 

nemožnosti overiť verziu firmwaru. V prípade , že firmware nepodporuje načítanie fotiek 

zobrazí sa hláška s ponukou o aktualizáciu firmwaru. 

7. Automatické spustenie aktualizácie firmwaru spolu s návodom. 

 

 

Nové v EDO 2.0.9 (24.9.2015) 

8. Spustenie novej certifikácie databázy bez nutnosti znovu zadávať licenciu 

 

Nové v EDO 2.0.8 (23.9.2015) 

9. Uloženie fotografie v prechodoch terminálom aj pri tabuľkovom zobrazení pomocou pravého 

tlačidla 

10. Certifikácia databázy ako služba 

11. Možnosť zadania na terminály nedefinovaných prerušení v hlavnom okne a okne na úpravu 

dochádzky 

12. Zobrazenie pracovných kódov v prechodoch terminálom a úprave dochádzky 

13. Vo filtroch možnosť zobrazenia po dňoch 

14. Vo filtroch možnosť zobraziť naraz všetky pracovné kódy 

15. Možnosť zadávania pracovných kódov pri úprave dochádzky 

16. Zobrazenie aktuálnych počtov v lokalizácii zamestnancov 



17. Podpora 10 otlačkov prstov pri každom zamestnancovi 

 

Nové v EDO 2.0.7 (14.9.2015) 

18. Načítavanie fotiek z terminálov = je potrebné, aby terminál mal firmware(program na update 

je v inštalačnej zložke PFV 25) 

19. Prezeranie fotiek v prechodoch 

20. Možnosť stiahnuť staršie foto, plus prezerať nepovolené prechody. 

21. Možnosť definovať kontroléru pracovný kód. Potom kontrolér zapisuje dochádzku ako 

služobné prerušenie s daným pracovným kódom. 

 

Nové v EDO 2.0.5 (16.6.2015) 

1. Úprava zadávania automatického obeda pri práci cez sviatok. V prípade, že sa cez sviatok 

zamestnanec nepracoval ale mal v daný deň ukončenú prácu cez polnoc prechodom 

„odchod“, započítal sa chybne obed aj na sviatok. 

 

Nové v EDO 2.0.4 (8.6.2015) 

1. Načítanie otlačkov prstov z kontroléru  a USB čítačky– načíta len otlačok pod ID 1, inak ukáže 

že otlačok nie je registrovaný 

2. Anglický jazyk 

3. Scroll Bars pridané do Editácie zamestnanca, ak je rozlíšenie obrazovky malé, je možné 

editovať a posúvať sa pomocou posuvníkov 

4. Nastavenie sviatkov ako bežných pracovných dní – nebude sa potom automaticky 

pripočítavať denný fond cez sviatky, len to čo odpracuje 

5. Nové položky v sumárnej bilancii –  

a. Zaokrúhlené odpracované hodiny, súčet zaokrúhlených odpracovaných hodín za 

jednotlivé dni 

b. Saldo zaokrúhlených odpracovaných hodín, rozdiel medzi zaokrúhlenými 

odpracovanými hodinami a predpísaným počtom hodín za daný mesiac 

 

Nové v EDO 2.0.3 (26.5.2015) 

1. Možnosť nastaviť dobu na automatické zadanie obednej prestávky. Možnosť nastaviť na 

hodiny a minúty v Systémových nastaveniach. Default hodnota je 4 hodiny. 

Nové v EDO 2.0.2 (20.5.2015) 

1. Certifikácia databázy – po aktivovaní licencie sa automaticky spustí, ponúkne možnosť 

zastaviť v okne licencii 

 

Nové v EDO 2.0.1 (18.5.2015) 

1. Export do CSV 

2. Počítanie práce cez sviatok: 



a. Pridané sumárne hodnoty pre prácu cez sviatok a Nadčasové hodiny cez sviatok 

b. Cez sviatok sa vždy zapíše do odpracovaných hodín preddefinovaný denný fond 

c. Hodiny reálne odpracované cez sviatok sa naviac pripisujú do Odpracovaných hodín 

cez sviatok 

d. Hodiny odpracované cez sviatok nad denný fond (nadčasy) sa zapisujú do 

normálnych nadčasov rovnako ako aj do nadčasov cez sviatok 

3. Spustenie kontroly databázy automaticky po zadaní licenčného kľúča 

 

 

Nové v EDO 2.0.0 (21.4.2015) 

1. Názov databázy môže mať viac ako 8 znakov 

2. Nárast počtu možných zariadení na 15 

3. Podpora Entry kontrolérov 

4. Možnosť registrácie a nahrania otlačkov prstov z aplikácie 

5. Export bilancií do systému Abra 

6. Sumárna tabuľka po dňoch pre vybraných zamestnancov v bilancii 

7. Zmena funkčných kláves na terminály z aplikácie 

8. Poznámky z úpravy dochádzky v bilancii 

9. Nové webové rozhranie 

10. Dovolenka na 150 dní 

11. Pridaná voľba fixný príchod s možnosťou tolerancie 

12. Doplnenie dochádzky na viacero dní 


