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1. Úvod
Uživatelská příručka popisuje tři základní oblasti při kterých je využívána Java a tím pádem
aplikace IDT. Mezi tyto oblasti patří přímá editace, tisk štítků a podepisování el. dokumentů.
Aplikaci IDT je možné provozovat ve dvou variantách:
a) Spouštěním aplikace přímo z e-spis
b) Spouštěnou lokálně na pracovní stanici uživatele
Obě varianty jsou popsány v následujících kapitolách.
Poznámka:
Pro správný běh a funkci aplikace IDT je zapotřebí dodržovat HW a SW podmínky verze.

Práce s aplikací IDT spouštěnou z e-spis
2. Tisk štítků
Tisk štítků může být prováděn nad objekty ve složce/z detailu, v rámci podání nebo pro tisk
štítku vypravení.

2.1 Tisk štítku objektu
Postup:
Ve složce |Na stole| označte objekt a v menu zvolte příkaz <Tisk / Tisk štítku>.
Obr. 1 Tisk štítku

V zobrazeném okně „Info“ klikněte na tlačítko [Spustit].
Obr. 2 Spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování
v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)

Obr. 3a Potvrzení spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [Otevřít] – chování
v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)
Obr. 3b Potvrzení spuštění aplikace IDT

Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT
v podobě zeleného kolečka.
Obr. 4 Úspěšné spuštění aplikace IDT

Poznámka:
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Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.
Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].
Obr. 4 Potvrzení spuštění aplikace IDT

Následně dojde k vytištění štítku
Upozornění:
Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např.
vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna
postupem uvedeným výše.
Poznámka:
Tlačítko [Zadat port] slouží pro možnost ručního zadání portu v případě, kdy běží aplikace
na jedné stanici pod více uživatelskými účty. Standardně je aplikace automaticky sama
spouštěna na portu 9999 a není třeba provádět další změny.
Tlačítko [Vyhledat] slouží k automatickému vyhledání volných portů.

2.2 Tisk štítku v rámci podání
V rámci založeného podání klikněte na volbu „Tisk štítku“.
Obr. 6 Tisk štítku v rámci podání dokumentu

V zobrazeném okně „Info“ klikněte na tlačítko [Spustit].
Obr. 6 Spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování
v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)
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Obr. 7a Potvrzení spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [Otevřít] – chování
v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)
Obr. 7b Potvrzení spuštění aplikace IDT

Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT
v podobě zeleného kolečka.
Obr. 8 Úspěšné spuštění aplikace IDT

Poznámka:
Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.
Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].
Obr. 9 Potvrzení spuštění aplikace IDT

Následně dojde k vytištění štítku
Upozornění:
Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např.
vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna
postupem uvedeným výše.
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2.3 Tisk štítku vypravení
Na záložce Vypravení v menu zvolte příkaz <Tisk / Tisk čárového kódu vypravení>.
Obr. 10 Tisk čárového kódu vypravení

V zobrazeném okně „Info“ klikněte na tlačítko [Spustit].
Obr. 11 Spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování
v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)

Obr. 12a Potvrzení spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [Otevřít] – chování
v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)
Obr. 12b Potvrzení spuštění aplikace IDT

Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT
v podobě zeleného kolečka.
Obr. 13 Úspěšné spuštění aplikace IDT

Poznámka:
Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.
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Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].
Obr. 14 Potvrzení spuštění aplikace IDT

Následně dojde k vytištění štítku
Upozornění:
Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např.
vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna
postupem uvedeným výše.

3. Podepisování el. dokumentů
Na záložce El. dokumenty označte přílohu pro podepsání (ve formátu pdf) a v menu zvolte
příkaz <Podepisování / Podepsat>
Obr. 15 Podepsání dokumentu

V zobrazeném okně „Info“ klikněte na tlačítko [Spustit].
Obr. 16 Spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování
v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)
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Obr. 17a Potvrzení spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [Otevřít] – chování
v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)
Obr. 17b Potvrzení spuštění aplikace IDT

Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT
v podobě zeleného kolečka.
Obr. 18 Úspěšné spuštění aplikace IDT

Poznámka:
Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.

Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].
Obr. 19 Potvrzení spuštění aplikace IDT

Následně dojde k zobrazení okna „Podepsat“ ve kterém je možné zvolit certifikát pro
podepsání, připojit časové nebo viditelný podpis (pokud máte tento samostatný modul).
Podepsání potvrďte kliknutím na tlačítko [Podepsat].
Obr. 20 Podepsání dokumentu

Poznámka:
Spuštění aplikace je totožné i ze složky |K podpisu|.
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Upozornění:
Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např.
vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna
postupem uvedeným výše.

4. Přímá editace
Na záložce El. dokumenty u přílohy klikněte na ikonu Editace (viz. Obr. 21)
Obr. 21 Přímá editace

V zobrazeném okně „Info“ klikněte na tlačítko [Spustit].
Obr. 22 Spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [OK] – chování
v prohlížeči Firefox 52.1 ESR (Obr. 3a)
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Obr. 23a Potvrzení spuštění aplikace IDT

V zobrazeném okně potvrďte otevření aplikace IDT kliknutím na tlačítko [Otevřít] – chování
v prohlížeči Internet Explorer 11 (Obr. 3b)
Obr. 23b Potvrzení spuštění aplikace IDT

Po úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT
v podobě zeleného kolečka.
Obr. 24 Úspěšné spuštění aplikace IDT

Poznámka:
Obrázek znázorňuje zobrazení ve Windows 10.

Následně spuštění potvrďte kliknutím na tlačítko [OK].
Obr. 25 Potvrzení spuštění aplikace IDT

Následně dojde k otevření samotného dokumentu, se kterým je možné pracovat.
Poznámka:
Pokud nebyla ještě namapována cesta pro WINWORD, pak je zapotřebí provést namapování.
Upozornění:
Se spuštěnou aplikací IDT je možné pracovat, dokud nedojde k jejímu ukončení např.
vypnutím nebo restartováním PC. V případě jejího ukončení musí být následně spuštěna
postupem uvedeným výše.
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Práce s aplikací IDT spouštěnou lokálně na pracovní stanici
uživatele
Aplikaci je možné provozovat lokálně na pracovní stanici uživatele ideálně spouštěnou při
startu operačního systému. Toto řešení je možné použít pouze za předpokladu absolutní shody
uživatelského jména do e-spis a do pracovní stanice uživatele.

1. Stažení aplikace IDT
Aplikace IDT je volně dostupná ke stažení na ICZ Support web (https://dmssupport.i.cz/index.php/e-spis/dokumentace/category/76-idt)
Následně aplikaci rozbalte a umíštěte kamkoliv na pracovní stanici.

2. Spouštění aplikace při startu operačního systému
Je vhodné nastavit spouštění aplikace IDT při startu operačního systému. Klikněte ve
Windows na Start – napiště Spustit – Enter – do části Otevřít zapiště shell:startup –
Enter. Vložte zástupce idt.cmd do složky Po spuštění.
Obr. 1 Složka Po spuštění

Při následném spustění pracovní stanice již bude aplikace IDT spuštěna automaticky. Po
úspěšném spuštění aplikace se Vám v seznamu běžících aplikací zobrazí ikona IDT v podobě
zeleného kolečka.

Obr. 2 Úspěšné spuštění aplikace IDT

3. Práce s aplikací IDT
V rámci automatického spouštění aplikace při startu operačního systému již není třeba nic
další nastavovat ani upravovat a uživatel může běžným způsobem provádět podepisování,
tisknutí štítků s čárovým kódem nebo přímou editaci.
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Problémy při provozování aplikace IDT
Pokud i přes výše uvedený postup evidejete problémy s provozem aplikace IDT, pak
doporučujeme provést následující kroky.

1. Vypnutí běžících aplikací IDT a pročištění registrů
V seznamu běžících aplikaci na liště vypněte aplikaci/e IDT přes právé tlačítko myši zvolte
Quit.
Obr. 1 Vypnutí běžící aplikace IDT

Zavřete všechny internetové prohlížeče. Následně je zapotřebí provést vyčištění registrů.
Klikněte na tlačítko Start a napiště Regedit – Enter. Tím dojde ke spuštění editoru registrů.
Zde je zapotřebí v části HKEY_CURRENT_USER – SOFTWARE – JavaSoft – Prefs – cz
– i – idt smazat položku idt (označit a smazat přes tlačítko Delete).

2. Nastavení výjimky proxy v internetovém prohlížeči
Postup pro Mozilla Firefox 52 ESR:
Otevřete nabídku viz. obrázek

Klikněte na volbu Možnosti.

Vyberte položku Rozšířené a poté zvolte záložku Síť. Zde klikněte na tlačítko Nastavení.
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V zobrazeném formuláři zatrhněte volbu Ruční konfigurace proxy serverů. Do části
Nepoužívat pro zadejte hodnotu dmsloopback.i.cz
Zadané údaje potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

Postup pro Internet Explorer 11:
Klikněte na Nastavení a zvolte Možnosti internetu

Na záložce Připojení klikněte na tlačítko Nastavení místní sítě.

Zatrtněte volbu Použít pro síť LAN server proxy (toto nastavení se netýká připojení
pomocí telefonní linky nebo sítě VPN). Poté klikněte na tlačítko Upřesnit.
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V okně Nastavení serveru proxy do části Nepoužívat server proxy pro adresy začínající:
zadejte hodnotu dmsloopback.i.cz
Zadané údaje potvrďte kliknutím na tlačítko OK.

