RIADIACI SOFTVÉR OBSLUHY H.E.R.SYSTÉM
HER
Zoznam aktualizácií
Dátum
10.12.2021

Typ
Nová

04.11.2021

Chyba

03.11.2021

Nová

02.11.2021
31.08.2021

Verzia
Chyba

23.07.2021

Nová

26.05.2021

Nová

22.04.2021

Nová

28.01.2021

Chyba

05.01.2021
09.11.2020

Verzia
Nová

09.11.2020

Chyba

04.11.2020

Nová

17.10.2020

Chyba

09.10.2020
05.10.2020

Verzia
Chyba

05.10.2021

Nová

Oprava
Úprava času opätovného zapnutia
mikrofónu, ktorý si poslanec vypol na 1
sekundu
BugFix: Oprava zobrazovania erbu pri
zmene veľkosti obrazovky
Náhrada rastra pri zobrazení podľa
strán sivou plochou
verzia 1.76 (320)
BugFix: Oprava importu chybného
súboru BODY.TXT, ak pole poznámka
obsahuje viac než jeden riadok (t.j.
znaky \n)
Implementácia kombinovaného
ovládača B5 RVU cloud verzia / on-line
zasadnutie
B5 verzia - predĺženie doby, počas
ktorej si poslanec nevie stlmiť mikrofón
z 2 na 6 sekúnd
Pridané zobrazovanie textov schvalené
/ neschvalené do výsledku hlasovania
na projektore
BugFix: Vo fáze prípravy na hlasovanie
sa zasunutie alebo vytiahnutie karty
neaktualizuje na projektore
verzia na 1.76 (317)
Zobrazovanie diskutujúceho v dvoch
riadkoch na projektore
BugFix: Zmena textu v role hosťa sa
neprejavila po reštarte jeho príspevku
(v rámci tej istej diskusie)
Implementácia procedurálneho návrhu
do RVU ovládača

Popis
Zmena času na 1 sekundu, počas ktorej si
poslanec nevie zapnúť mikrofón po jeho
predošlom vypnutí.
Zobrazenie podľa politických strán so
sivým pozadím.

Implementovaný ovládač RVU cloud-ová
verzia. (zabudované zariadenie, online
zasadnutie)
Zmena času na 6 sekúnd, počas ktorej si
poslanec nevie vypnúť mikrofón po jeho
zapnutí obsluhou.
Zobrazenie textov schvalené /
neschvalené v okne výsledku hlasovania
na projektore.

Zobrazenie diskutujúceho účastníka s dlým
textom do 2 riadkov na obrazovke
projektora.

Implementovanie možnosti prihlásenia sa v
diskusii s procedurálnym návrhom. (online
zasadnutie)

BugFix: Pri použití okna hosť pre
nastavenie panela rýchlej voľby, potom
sa už nedá vložiť hosť do diskusie
verzia na 1.76 (316)
BugFix: Reakcia na vytiahnutie karty v
hlasovaní
Implementované prihlášky s
Implementovanie možnosti prihlásenia sa v
procedurálnym návrhom
diskusii s procedurálnym návrhom.
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02.10.2020

Chyba

BugFix: Pri zamrznutí počítača sa
skráti alebo úplne zruší zobrazenie
menovitých výsledkov
Potlačenie komunikácie s jednotkami,
ktoré sú konfigurované pre vzdialený
prístup

04.08.2020

Nová

27.06.2020

Chyba

25.06.2020

Chyba

22.06.2020

Nová

12.05.2020

Nová

21.04.2020

Chyba

03.04.2020

Chyba

03.02.2020

Chyba

29.01.2020

Nová

23.01.2020

Chyba

22.01.2020

Chyba

20.01.2020

Nová

13.12.2019
04.12.2019

Verzia
Nová

verzia 1.75 (311) / 04.12.2019
BI5m: Implementácia procedurálnych
návrhov

19.11.2019

Chyba

06.09.2019
01.07.2019

Verzia
Nová

BugFix: Oseknutý riadok s dátumom a
časom na idle obrazovke projektora
verzia 1.75 (310) / 04.09.2019
Úprava šablón pre xml export

17.06.2019

Nová

14.06.2019

Nová

14.06.2019

Nová

14.06.2019

Verzia

BugFix: Jednotky AIO (wifi2) nehlásia
polohu zasunutej karty do CPS
BugFix: Pri uzamknutej diskusii
jednotka signalizuje prihlásenie, ale
HER prihlášku neeviduje
Úprava, aby zobrazoval údaje viac než
50 wifi koncentrátorov
Zobrazovanie zostavajúceho času v
povinnej prezencii, ak je prezencia
spustená so sprievodcom
BugFix: Pri spustení pokračovania
prezencie sa nezruší prítomnosť
poslancom, ktorí sa už odhlásili
Úprava vo fáze uznesenie, nepovoľujú
sa faktické poznámky
BugFix: Pokračovanie prezencie, ak sú
priptomní podľa kariet, chybne
vykazuje všetky zasunuté karty
BI5m: Spôsob hlasovania, kedy sa pri
spustení hlasovania invalidujú
zasunuté karty (hlasovanie
sprezenciou)

BugFix: Nespravná diakritika v novo
založenom súbore body.txt
BugFix: Prihlasení s procedurálnym
návrhom mali rozsvietenú led na yes
tlačidle počas celého hlasovania
Implementácia alternatívneho
rozloženia tlačidiel yes, no, abstain

Rozširenie rozhrania o poskytovanie
časov pre príspevky v diskusii
Pridaná možnosť aktivácie externého
modulu zostáv do HER.INI
Pridaná možnosť meniť niektoré
parametre diskusie za behu programu
verzia 1.75 (308) / 14.06.2019

Ovládač doplnený o potlačenie
komunikácie s jednotkami, ktoré sú
konfigurované pre vzdialený prístup.
(zabudované zariadenie)

Zoznam zobrazuje 25 koncentrátorov a
dynamicky sa zväčšuje až do 100, keď sa
objavia vyššie čísla. (wifi zariadenie)
Po spustení povinnej prezencie sa
zobrazuje zostávajúci čas.

Pri spustení hlasovania (s prezenciou) sa
invalidujú karty a používateľ musí vykonať
hlasovanie.
Ostáva možnosť zrušiť invalidovanú kartu
ľubovoľným tlačidlom (vytiahnutie a
zasunutie karty). Definovaný konfiguračný
parameter, či sa má vykonať invalidovanie
kariet pri štarte hlasovania.

Zabezpečuje správne fungovanie tlačidiel v
prípade iného rozloženia tlačidiel. Pridaný
konfiguračný parameter
"UnitButtonsLayout"; Rozloženie tlačidiel
na klávesnici ; 0 - standard ; 1 - custom
yes, no, abstain ; default hodnota je 0
UnitButtonsLayout=0
Implementovanie možnosti prihlásenia sa v
diskusii s procedurálnym návrhom.
(zabudované zariadenie)

Pridané znenie návrhu na uznesenie do
exportov, možnosť exportu do DOC,
šablóny her_six_pdf.xsl.
Pridané parametre časov pre druhý a ďalší
príspevok a faktickú
Pridané tlačidlo v nástrojovej lište diskusie
pre okno s nastaveniami.

HER – Zoznam aktualizácií

Strana 3 / 5

12.06.2019

Nová

Doplnené načítanie trvalých nastavení
v diskusii
verzia 1.74 (307) / 11.06.2019
Doplnené sledovanie počtu faktických
poznámok na jeden diskusný prispevok

11.06.2019
31.05.2019

Verzia
Nová

28.05.2019

Chyba

27.05.2019

Nová

25.04.2019

Nová

24.04.2019

Nová

16.04.2019

Nová

Nová verzia importu podľa podkladov
pre E-Spis

02.04.2019

Chyba

02.04.2019

Chyba

02.04.2019
29.03.2019

Verzia
Chyba

29.03.2019

Nová

27.03.2019

Chyba

27.03.2019

Nová

20.03.2019
07.03.2019
26.02.2019

Verzia
Nová
Chyba

21.02.2019

Chyba

21.02.2019

Nová

20.02.2019

Chyba

21.01.2019
21.01.2019

Verzia
Nová

BugFix: Pri prihlasovaní sa s faktickou
iba počas diskusného príspevku sa
nedá prihlásiť s procedurálnym
návrhom
BugFix: V správe z OPTIO centrály
zmena kódovania
verzia 1.74 (306) / 20.03.2019
BugFix: Import programu v
LEGACY_P_TRIM mode, nevkladá
predsedajúceho do poznámky
Spracovanie body.txt pre zapisovateľku
doplnené o prácu s poznámkou
BugFix: Chybový oznam pri ukončení
hlasovania
Sumárny export - pridané kopírovanie
podadresára s .DOC súbormi
verzia 1.74 (305) / 07.03.2019
Pridaná funkcia súhrneho exportu
BugFix: Optio nefunguje. Neprenáš
dáta z HER do jednotiek
BugFix: V prezencii a hlasovaní sa
nezobrazoval sumár
Úpravy, ktoré zlepšujú zobrazenie pri
orientácii monitora na výšku
BugFix: Nefunguje poskytovanie
screenshot ako JPG
verzia 1.74 (304) / 21.01.2019
Možnosť nastaviť počet riadkov pre
poznámku v diskusii

03.01.2019

Nová

02.01.2019
14.12.2018

Verzia
Nová

15.11.2018

Chyba

BugFix: Pokračovanie úvodnej
prezencie neobnoví už prezentovaných
Pridanie návrhov na uznesenie do
exportovaných .xml, .html súborov
Možnosť nastaviť alebo potlačiť
povinnú prezenciu v HER.INI
Konfigurácia modulu pre import v
HER.INI

Pridané ohlasovanie ukončenia
hlasovania
verzia 1.74 (303) / 02.01.2019
Evidovanie a ukladanie návrhu na
uznesenie, ktorý je pripravený na
hlasovanie a jeho uloženie po
hlasovaní
BugFix: Zasunutie karty počas
hlasovania je na projektore zobrazené
ako zaprezentovanie sa / DCN

Načítanie trvalých nastaveni diskusie z
HER.INI.
Možnosť sledovať počet faktických
poznámok k rečníkovi a ni k bodu
rokovania. Pridaný parameter do HER.INI
[DISKUSIA]/ZobrazovatPocetFaktickychNa
Recnika

Možnosť nastaviť alebo potlačiť povinnú
prezenciu v HER.INI. Pridaný parameter.
Možnosť nastaviť alebo potlačiť povinnú
prezenciu v HER.INI. Pridaná sekcia
[ROZSIRENIE.AGENDA_IMPORT].
Upravený import, aby bol konfigurovateľný
medzi budúcimi verziami. Import návrhov
na uznesenie alebo iba body jednania (bez
možnosti ich úpravy počas zasadnutia).

Do bodu jednania pre zapisovateľku
pridaná poznámka, zabezpečený prenos.

Možnosť nastaviť počet zobrazených
riadkov poznámky v HER.INI. Pridaný
parameter
[DISKUSIA]/PocetRiadkovPrePoznamkuV
Diskusii
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08.11.2018

Nová

17.10.2018
28.08.2018
14.08.2018

Verzia
Verzia
Nová

01.08.2018

Chyba

03.07.2018

Chyba

03.07.2018

Chyba

03.07.2018

Chyba

10.02.2018
08.02.2018
05.02.2018
05.02.2018

Verzia
Nová
Verzia
Nová

03.01.2018

Nová

16.11.2017

Chyba

13.11.2017

Chyba

27.10.2017

Nová

26.10.2017

Nová

17.03.2017

Nová

17.03.2017
14.03.2017

Verzia
Nová

10.03.2017

Chyba

09.03.2017

Chyba

16.02.2017
30.01.2017

Verzia
Nová

28.01.2017

Nová

23.01.2017
23.01.2017
16.01.2017
09.01.2017

Nová
Nová
Verzia
Nová

24.11.2016

Chyba
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Rozpracované WEB API pre
aktualizáciu pripraveného návrhu, jeho
zobrazenie a ukončenie zobrazovania
verzia 1.74 (302) / 17.10.2018
verzia 1.74 (301) / 31.8.2018
Automatická aktualizácia HER.INI pri
aktualizácii aplikácie
Bug: Ak má užívateľ definovaný
parameter, ktorý je v template
zakomentovaný, potom sa pri upgrade
zmení jeho miesto
BugFix: BI5m pri pokračovaní
prezencie nenahodil na jednotky
odložený stav
BugFix: Test BI5m jednotiek zle
označoval VIP a Kecpult jednotky
BugFix: Tlačidlo pre blokovanie
jednotiek je nefunkčné pre BI5m
verzia 1.73 (295) / 10.2.2018
Web server
verzia 1.73 (294) / 5.2.2018
Dopracovanie sprievodcu prezenciou

Po spustení novej aktualizácie HER sa
automaticky aktualizuje aj HER.INI, pričom
ponecháva staré parametre a pridá nové
parametre s default hodnotami.

Interfejs rozšírený o okno sprievodcu
prezenciou.

Možnosť povoliť alebo potlačiť zvukové
znamenia v prezencii
BugFix: Pri odhlásení sa z prioritnej
jednotky ostával zapnutý mikrofón
BugFix: HER nezobrazoval počet
zasunutých kariet
Príprava na hlasovanie
Pridaná fáza prípravy na hlasovanie pred
spustením samotného hlasovania. Interfejs
rozšírený o informáciu, či sa hlasovanie
ukladá aj s textami k prebiehajúcemu
hlasovaniu.
Reset zasunutých kariet pri štarte novej
prezencie
Možnosť definovať samostatnú farbu
Pridaná možnosť definovať samostatnú
pozadia pre hlasujúcich
farbu pozadia pre hlasujúcich, ak je
potlačené zobrazovanie.
verzia "1.72 (292) / 17.3.2017"
Ukladanie screenshotov na FTP server Dopracovaná možnosť konfigurovať
ukladanie screenshotov na FTP server.
BugFix: Reset kurzora pri editovaní
poznámky v záložke hlasovanie
BugFix: Ak nehlasovalo dostatok
poslancov, zafarbia sa detaily
hlasovania počas oznamu o zrušení
verzia "1.72 (289) / 16.2.2017"
Pridaná funkcionalita pre vytvorenie
čísla bodu a čísla materiálu z čísiel
vybraných bodov
Hromadné zaškrtnutie označených
Pridaná funkcionalita blokového hlasovania
bodov
o viacerých bodoch naraz.
Doplnenie konfiguračného parametra
Rozšírenie rozhrania o poznámku
verzia 1.70 (287)
Implementácia hlasovania podľa
Implementovanie funkcionality hlasovania,
prezencie
ktorého sa môžu zúčastniť iba predtým
prezentovaní poslanci.
Bug Fix: Zápis prvého hosťa nezapísal
zadané dáta
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24.11.2016

Nová

Pridaná možnosť zobrazovať a tlaciť
výsledok prezencie cez externý report
viewer
Možnosť zobrazovania
zastupitel/zastupitelka miesto politickej
strany
Aktualizácia zoznamu poslancov pri
pridelení náhradnej karty
Titulky a kamera pre kecpult
1.70 (283) / 04.08.2016
Upravený rozostup tlačidiel v paneli
rýchlej voľby

22.11.2016

Nová

24.10.2016

Nová

18.10.2016
06.08.2016
03.06.2016

Nová
Verzia
Nová

16.05.2016

Nová

04.05.2016

Nová

04.05.2016
29.04.2016

Nová
Nová

27.04.2016

Chyba

26.04.2016
26.04.2016

Verzia
Nová

26.05.2015

Nová

Pípanie wifi pri povinnej prezencii

01.10.2014

Nová

Dplnenie klávesových skratiek

17.03.2014

Nová

Definovaný formát zobrazenia v paneli
rýchlej voľby
+ verzia 1.65.270 zaradena do
distribucie

Spustenie faktickej v paneli rýchlej
voľby
Možnosť definovať farby nadpisu pre
rôzne fázy diskusie
Odstránený status bar z okna aplikácie
moznost nastavit aby bolo odomykanie
a uzamykanie diskusie bez potvrdenia
BugFix: Nesprávne identifikované
záverečné slovo predkladateľa
1.65 (281) / 26.04.2016
Prihlasovanie sa s faktickou iba počas
diskusného príspevku

Pridaná sekcia do HER.INI
[ZOBRAZOVANE STRANY POSLANCOV]

Upravený vertikálny rozostup tlačidiel v
paneli rýchlej voľby, aby sa vošlo viac
tlačidiel.
Pridaná možnosť spustenia faktickej
poznámky do panela rýchlej voľby.

Implementácia funkcionality, kedy je možné
sa prilásiť s faktickou poznámkou iba
počas trvania diskusného príspevku.
Nastavenie pípania počas povinnej
prezencie. (wifi zariadenie)
Doplnené klávesové skratky:
Alt-C - prvý predkladateľ (ako Alt-1) predpokladá sa, že prvý bude chairman /
predsedajúci
Alt-X - spustenie nasledujúceho riadneho
diskusného príspevku v poradí. Ak diskusia
nie je spustená, spustí pokračovanie
existujúcej diskusie
Alt-F a Alt-T - spustenie nasledujúcej
faktickej v poradí. Ak diskusia nie je
spustená, spustí pokračovanie existujúcej
diskusie
Pridaná možnosť definovať formát, v akom
sa zobrazujú mená na paneli rýchlej voľby.

