Vážení uživatelé,
Ke dni 2. 5. 2013 došlo ze strany dodavatele k vylepšení funkcionality načítání informací na
monitorovacích zprávách v aplikaci Benefit7. Informace jsou i nadále aktuálně načítány na pozadí
aplikace, čímž se snižuje možnost pádu aplikace při přenosu dat a předchází se tak následným potížím
při jejím vyplňování. Nová funkcionalita se týká předání informace o úspěšné/neúspěšném načtení
dat.
Založení nové MZ se neliší od dosud používaného postupu.

1. Načítání dat na MZ
Po úspěšném založení MZ je nutné, stejně jako doposud, stisknout tlačítko „Načíst data z MONIT7+“.
Na rozdíl od dosud používaného postupu je v tuto dobu, průměrně minutu, aplikace neaktivní.

Po přemístění kurzoru myši na tlačítko „Načíst data
z MONIT7+“ je zobrazeno informační hlášení o načítání dat

UPOZORNĚNÍ: Neklikejte na tlačítko „Načíst data z MONIT7+“ opakovaně. Po opakovaném stisknutí
tlačítka může dojít k zablokování požadavku. Pokud již tato situace nastala, obraťte se, prosím, na
emailovou adresu příslušné podpory uvedené na následujícím odkazu: https://www.euzadost.cz/info.aspx?ShowPage=OperationInfo.
Po stisknutí tlačítka „Načíst data z MONIT7+“ budete informováni o zahájení načítání dat na MZ
následujícím informačním hlášením. MZ je v tuto dobu neaktivní, nelze ji editovat.

Pro návrat na úvodní stránku stiskněte tlačítko „Zpět“. V případě tohoto kroku budete upozorněni o
načítání dat hlášením: „Akce je spuštěna na pozadí. Do jejího vypořádání bude MZ zobrazena pro čtení. Jakmile akce na pozadí
skončí, bude možné MZ opět editovat. O výsledku akce budete informování hlášením, se kterým je třeba se seznámit.“

Vyčkejte, prosím, na dokončení operace.

Po skončení operace, úspěšně provedené nebo nikoli, je uživatel informován zobrazením zprávy
v zeleném pruhu.

Zásadní změna oproti předcházejícímu stavu je ta, že není nutné akceptovat přečtení zprávy o
načtení dat, ale stačí pouze stisknout křížek na konci zeleného boxu. Následně můžete začít
pracovat na monitorovací zprávě.
Informace o načítání dat jsou uloženy pod záložkou Zprávy off-line. V případě, že se nepodaří data
načíst, informace jsou uloženy pod touto záložkou a také záložky MZ jsou neaktivní.

Po stisknutí tlačítka „Označit jako přečtené“ je načtení dat ukončeno a protokol vymazán. K návratu
na aktuální MZ je nutné použít tlačítko „Zpět na žádost“ v oblasti „Navigace“.

1. Kontrola a finalizace MZ – platí pro OP VK, OP LZZ a OP VaVpI
V současné době lze pro provedení kontroly vyplněné MZ použít stávající tlačítko „Kontrola“, které je
zobrazeno v levé nabídce v oblasti „Operace na zprávě“.

Nově lze ovšem použít tlačítko „Kontrola“, které se nachází pod záložkou „Off-line“ operace s MZ“.
Princip použití je stejný, jako v případě načítání dat na MZ. Použití tohoto tlačítka je vhodné
v okamžiku, kdy dosud používané funkce Kontrola/Finalizace nejsou schopny v časovém limitu
provést požadovanou akci, tzn. funkce Kontrola/Finalizace je přerušena chybou (viz. „Nastala
neočekávaná chyba“).

V případě použití off-line kontroly je opět uživatel informován o započaté operaci zobrazením
informačního hlášení.

V případě stisknutí tlačítka „Zpět“ je uživatel informován o probíhající akci zobrazením informačního
hlášení: „Akce je spuštěna na pozadí. Do jejího vypořádání bude MZ zobrazena pro čtení. Jakmile akce na pozadí skončí, bude možné MZ
opět editovat. O výsledku akce budete informování hlášením, se kterým je třeba se seznámit.“ Vyčkejte, prosím, opět na
dokončení operace. Informační hlášení je možné skrýt použitím šipky v pravé části informačního
hlášení.
V případě, že nedojde ke stisknutí tlačítka „Zpět“, stejně jako při importu dat, proběhne kontrola
také, ovšem bez zobrazení informační hlášky o spuštění procesu na pozadí aplikace. Po skončení
kontroly je opět zobrazen odkaz na informační zprávu v zeleném pruhu.

Finalizace MZ probíhá totožným způsobem jako provedení kontroly MZ. V současné době lze stále
využít tlačítko „Finalizace“, které je zobrazeno v levé nabídce v oblasti „Operace na zprávě“.

Stejně jako v případě použití off-line kontroly je nově možné použít tlačítko „Finalizace“ ukryté pod
záložkou „Off-line operace s MZ“

