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Novinky WinNářadí 8.0 (proti verzi 7.0) 

- Sloučení uživatelského a automaticky generovaného číselníku provozovatelů. Pro zjednodušení práce 

jsme provedli sloučení obou číselníků do jednoho společného. Při práci s provozovateli jsou k dispozici 

uživatelské záznamy v číselníku a záznamy generované aplikací v jednom okně. Při aktualizaci číselníku 

procedury provedou nové naplnění provozovatelů obsažených v hotových zprávách, přičemž záznamy 

neobsažené v žádné zprávě zůstanou v číselníku. Další podrobnosti viz dokumentace. 

- Sloučení uživatelského a automaticky generovaného číselníku spotřebičů. Pro zjednodušení práce jsme 

provedli sloučení obou číselníků do jednoho společného. Při práci se spotřebiči jsou k dispozici uživatelské 

záznamy v číselníku a záznamy generované aplikací v jednom okně. Při aktualizaci číselníku procedury 

provedou nové naplnění spotřebičů obsažených v hotových zprávách, přičemž záznamy neobsažené v žádné 

zprávě zůstanou v číselníku. Další podrobnosti viz dokumentace. 

- Editace provozovatele ve zprávě, v dávkách, v číselníku se nyní provádí v samostatném, automaticky 

otevřeném okně, odkud se editovaný provozovatel ukládá jako celek. V okně jsou pro lepší přehlednost 

zobrazeny původní hodnoty, v editačních polích lze provést změnu. Před uložením je provedena kontrola 

přítomnosti nového provozovatele. Pokud se editovaný provozovatel již vyskytuje v některé ze zpráv, 

aplikace uživatele upozorní a dá možnost změnu provést ve všech zprávách, nebo vytvořit nového 

provozovatele. 

- Editace identifikátorů spotřebiče ve zprávě, v dávkách, v číselníku se nyní provádí v samostatném, 

automaticky otevřeném okně, odkud se editovaný spotřebič ukládá jako celek. V okně jsou pro lepší 

přehlednost zobrazeny původní hodnoty, v editačních polích lze provést změnu. Před uložením je provedena 

kontrola přítomnosti identifikátorů změněného spotřebiče. Pokud se editovaný spotřebič již v některé ze 

zpráv vyskytuje, aplikace uživatele upozorní a dá možnost změnu provést ve všech zprávách, nebo vytvořit 

spotřebič nový. 

- Aplikace upozorní při vytvoření nového spotřebiče, nebo při změně jeho identifikátorů na duplicitu 

čárového kódu.  

- Do aplikace doplněn adresář firem. 

- Ke zprávě lze připojit z adresáře firem adresu jako objednatele. Adresu objednatele lze volitelně 

tisknout ve zprávě. 

- Ke zprávě lze z adresáře firem připojit adresu jako kontakt. 

- Ke zprávě lze připojit Průvodní list zprávy, který obsahuje Vaši poznámku v rozsahu cca ½ strany A4, 

vkládání poznámky je podporováno číselníkem pomocných textů. Aplikace do listu automaticky generuje 

počet stran zprávy, čísla stran zprávy (důležité pokud je proveden tisk více zpráv hromadně), počet 

spotřebičů ve zprávě a počet vadných, resp. nevyhovujících spotřebičů ve zprávě.  Nápisy generované do 

listu jsou editovatelné v parametrech. 

- Aplikace vygeneruje Předávací protokol. Jedná se o dokument určený pro prokazatelné předání zpráv.  

Protokol může být generován pro jednu, nebo více zpráv. V protokolu je uživatelská textová poznámka, data 

vystavení a předání, objednatel, dodavatel. Textová poznámka je podporována číselníkem pomocných textů, 

objednatel se připojí z adresáře. Do protokolu aplikace automaticky vygeneruje seznam předávaných zpráv 

s počty spotřebičů ve zprávě celkem a počty nevyhovujících spotřebičů. V případě výskytu nevyhovujícího 
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spotřebiče v některé předávané zprávě, je do protokolu doplněno upozornění provozovatele. Předávací 

protokoly lze archivovat. 

- Aplikace vygeneruje Dodací list. Jedná se dokument určený jako podklad pro fakturaci za provedené 

revizní práce. Dodací list může být generován pro jednu nebo více zpráv. V listu je uživatelská textová 

poznámka, data vystavení a předání, objednatel, dodavatel. Textová poznámka je podporována číselníkem 

pomocných textů, objednatel se připojí z adresáře. Do dodacího listu aplikace automaticky vygeneruje 

seznam předávaných zpráv s počty spotřebičů s přednastavenými jednotkovými cenami. Do tiskopisu je pak 

vygenerována i celková cena. Dodací listy lze archivovat. 

- Do aplikace přidáno okno pro rychlé vyhledání spotřebičů dle čárových kódů. Hledané čárové kódy lze 

do okna vkládat ručně, prostřednictvím čtečky čárových kódů připojené přímo k PC, nebo lze načíst textový 

soubor se seznamem čárových kódů. Pro kódy vložené v okně lze zobrazit údaje z nejmladší zprávy 

obsahující nalezené spotřebiče a lze provést rychlý tisk protokolů. Kódy vložené v okně lze přenést do okna 

dávkového zpracování. Během přenosu je čárovému kódu přiřazen spotřebič. Příklady využití – rychlá 

kontrola aktuálnosti revizí, rychlé zpracování revizí spotřebičů, nářadí. V případě použití čtečky čárových 

kódů s pamětí lze načíst kódy skupiny spotřebičů, poté obsah paměti převést do textového souboru (každý 

přečtený čárových kód na novém řádku) a tento soubor následně načíst do okna. 

- Při exportu zpráv se pro exportovaná data vytvoří podsložka, do které jsou data vložena. Souborům i 

podsložce jsou aplikací vygenerovány názvy, což minimalizuje nechtěné přepsání minulého exportu. Do 

podsložky s daty se navíc vygeneruje textový soubor, do něhož jsou vloženy informace o exportovaných 

zprávách, vč. počtu spotřebičů obsažených ve zprávách.  

- Řada dalších drobnějších úprav. Například do hlavního okna zprávy jsme do sekce pro volbu normy 

přidali zatržítko, jehož zapnutím se fixuje zvolené zatřídění. Lze tak předejít nechtěné změně. Některé úkony 

prováděné aplikaci jsme poupravili tak, aby se jejich průběh zrychlil, např. výmaz skupiny spotřebičů ve 

zprávě. Základní řazení záznamů v seznamu zpráv je nyní dle pořadí pořizování zpráv bez vlivu úkonů při 

údržbě databáze. 

- Ve WinNářadí 8.0 jsou obsaženy novinky všech předchozích verzí. 

Novinky WinNářadí 7.0 (proti verzi 6.0) 

Novinky verze WinNářadí 7.0 (proti verzi 6.0) spočívají zejména v nutných úpravách programu dle nové 

normy ČSN EN 60974-4 ed.2. Ve verzi 7.0 jsou samozřejmě i novinky všech předchozích verzí. 

Dále bylo ve WinNářadí 7.0 upraveno, či doplněno: 

- REVEX profi II, firmy ILLKO, s.r.o.. Doplněn kompletně nový modul umožňují obousměrnou 

komunikaci s měřicím přístrojem REVEX profi II.  

- upraveno přehledové okno pro „Dávkové zpracování“. Do okna byly doplněny další možnosti hledání 

v údajích. Nyní lze např. vyhledat a vyfiltrovat spotřebiče určitého provozovatele, vyhledat a vyfiltrovat lze 

také spotřebiče s určitým zatříděním dle norem, nebo s určitým časovým intervalem provedení měření.  

Oknu dávkového zpracování byla přidána možnost hromadných operací se spotřebiči. Nově lze hromadně 

upravit zatřídění dle norem, provozovatele, nebo jeho část, či některé „osobní údaje spotřebiče“. Hromadně 

lze rovněž upravit výsledky měření a zkoušek, nebo limitní hodnoty. 
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- přehledovým oknům byla doplněna paměť rozměrů oken. Nyní se okna otevřou v poloze a rozměru, ve 

kterých bylo před jeho posledním zavřením. Paměť polohy a rozměrů oken lze hromadně vynulovat. 

- doplněno hlídání názvů spotřebičů. Pokud dojde k editaci některého z údajů o spotřebiči, dle kterého 

WinNářadí ze zpráv získává informace (název spotřebiče, vč. ev.č a čár. kód) je nově programovou kontrolou 

vydáno upozornění. Následně lze provést změnu ve všech zprávách, ve kterých se daný spotřebič vyskytuje, 

nebo lze změnu provést pouze u editované zprávy, nebo lze změnu odvolat. 

- systém generování označení zpráv doplněn o hlídání názvů vyexportovaných zpráv. Nyní se evidují 

označení vyexportovaných zpráv, seznam je při generování nových označení zpráv zohledněn. Pokud si nyní 

z WinNářadí vyexportujete zprávy a ty pak v aplikaci smažete, nedojde k situaci, že by generátor použil 

označení některé z vyexportovaných a následně smazaných zpráv. Při opětovném importu vyexportovaných 

zpráv již nebude docházet k přerušení kvůli duplicitám označení.  

- dále byla doplněna řada dalších vylepšení a úprav, které zpříjemní a zjednoduší obsluhu. 

Novinky WinNářadí 6.0 (proti verzi 5.0) 

od 1.12.2009 platí nová norma ČSN 331600 ed.2/2009 na revize elektrických spotřebičů a elektrického 

ručního nářadí. Připravili jsme pro Vás novou verzi programu WinNářadí, kde je nová norma zohledněna. 

Původní normy ČSN 33 1600/1994 a ČSN 33 1610/2005 platí souběžně s novou normou ČSN 33 1600 ed.2 

/2009 do konce roku 2010. Pak platnost původních norem končí, revize se pak budou provádět již jen dle 

nové normy, tj. ČSN 33 1600 ed.2/2009. 

Novinky verze WinNářadí 6.0 (oproti verzi 5.0) spočívají zejména v nutných úpravách programu dle nové 

normy ČSN 33 1600 ed.2 platné od 1. 12. 2009.  Ve verzi 6.0 jsou samozřejmě i novinky všech předchozích 

verzí. 

- ve volbách zatřídění přibyly možnosti volby dle nové normy ČSN 33 1600 ed.2 /2009. 

- program je připraven Vám při opakovaném zpracování spotřebičů a nářadí, dříve provedených dle 

předchozích norem, provádět automatické přetřídění do nové normy ČSN 33 1600 ed.2/2009 dle Vaší volby. 

- v nastavení lze upravit, jestli při kopii zprávy či spotřebičů, nářadí zatříděných dle původních norem, tj. 

ČSN 33 1600/1994 a ČSN 33 1610/2005, provede program přetřídění na novou normu ČSN 33 1600 ed.2 / 

2009 už i v přechodném období, kdy souběžně platí normy předchozí i nová, tj. do 31. 12. 2010. V nastavení 

se upraví, jak se při automatickém přetříďování zařadí skupiny A, B, C ručního nářadí dle původní ČSN 33 

1600/1994. Tyto skupiny totiž nemají v nové normě odpovídající volbu. Pokud změna zatřídění není zapnuta, 

budou při kopii ponechány původní normy, ale pouze do 31. 12. 2010, kdy končí souběh platnosti původních 

a nové normy. Po tomto datu se přetřiďování bude provádět automaticky bez ohledu na nastavení. Od 1. 1. 

2011 budou volby zatřídění dle původních norem tj. ČSN 33 1600/1994 a ČSN 33 1610/2005 deaktivovány, 

při tvorbě nových zpráv je od tohoto data nebude možno použít. 

-  při hromadném tisku zpráv spuštěném ze seznamu zpráv lze nově zvolit tisk vybrané množiny zpráv ze 

seznamu. Množina zpráv lze vybrat pomocí dotazových polí v horní části okna seznamu zpráv. Nově lze při 

tisku zvolit, zdali bude číslování stran a pořadových čísel spotřebičů ve zprávách souvislé pro všechny tištěné 

zprávy, nebo zdali se bude číslovat pro každou tištěnou zprávu od jedničky. 

- do uživatelského číselníku spotřebičů byla doplněna možnost hromadného výmazu záznamů, hromadné 

kopie do tabulky Připravené. Z této tabulky lze pak záznamy přenést např. do přístroje REVEX profi. 

- dále byla doplněna řada drobných vylepšení a úprav, které zpříjemní a zjednoduší obsluhu. 
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Novinky WinNářadí 5.0 (proti verzi 4.0) 

- doplněna možnost obousměrné komunikace s měřicím přístrojem REVEX profi firmy ILLKO 

- doplněna možnost přiřazení limitních hodnot každému spotřebiči či nářadí, tato nová funkce je 

využitelná pro komunikaci s REVEXem profi i samostatně. Limitní hodnoty jsou přeneseny do REVEXu, 

kde jsou porovnány se skutečně naměřenými hodnotami  a je provedeno vyhodnocení měření. Limitní 

hodnoty jsou vyhodnocovány i ve WinNářadí a to tak, že pokud je naměřená hodnota mimo limit, je 

označena červeně. 

- doplněn generátor kódů využitelný pro vkládání do sloupce čárový kód, pro přímý tisk samostatných 

štítků s čárovými kódy, nebo pro export do souborů s příponou CSV, DBF pro další zpracování – třeba pro 

tiskárnu štítků na pásky. Generátor při tvorbě nových kódů testuje duplicitu, neboli při generování je 

vytvořen kód, který se nikde v databázi nevyskytuje. Generátor lze uživatelsky nastavit – délka generovaného 

kódu, co bude kód obsahovat (číslice, malá písmena, velká písmena) počáteční znaky v kódu. 

- doplněno okno, které slouží k soustředění spotřebičů, nářadí, svářeček atd., které si připravíte ke 

zpracování. Jedná se jakousi pomyslnou krabičku, do které si nakopírujeme spotřebiče, nářadí atd., kterým 

máme provést revize (třeba se jim blíží konec platnosti poslední revize). Z této „krabičky“ se pak spotřebiče 

přesouvají do rozpracovaných zpráv, do dávkového zpracování, nebo lze údaje přenést do REVEXu profi. 

Zpřehlední se tak, které z „připravených“ spotřebičů ještě budeme revidovat. 

- do okna dávkového zpracování přidána možnost tisku štítků, aby bylo možno připravit štítky a „olepit“ 

spotřebiče ještě před vygenerováním zpráv. Ze stejných důvodů byla do okna dávek přidána možnost exportu 

dat do souborů s příponou DBF a CSV. 

- upraveno zobrazování zpráv s „propadlými“ spotřebiči, upraveno i zobrazování „propadlých spotřebičů“ 

v přehledovém okně.  V souvislosti s tím byla do zatřídění v záhlaví zprávy doplněna volba možnosti 

„Vyřazené“.    

- přehledové okno (přístupné z hlavního menu volba Zprávy /Seznam spotřebičů – prohlížení) bylo 

doplněno o další možnosti filtrování a zobrazování – historie spotřebiče, vyřazené, doplněn sloupec, kde jsou 

zvýrazněny spotřebiče, které měly poslední revizi nevyhovující a nemají následnou novější revizi (po 

opravě), nebo nebyly vyřazeny. 

- oknům s přehledovými seznamy dány dynamické rozměry, tj. okno lze tažením myší zvětšit a zobrazit 

více informací. Jedná se zejména o seznam zpráv, přehledové okno se spotřebiči ze všech zpráv, seznam 

spotřebičů v otevřené zprávě … 

- přidán nový typů seznamu pro tisk, přidány dva nové rozměry štítků pro tisk 

- dále byla doplněna řada drobných vylepšení a úprav, které zpříjemní a zjednoduší obsluhu. 

Novinky WinNářadí 4.0 (proti verzi 3.0) 

- v souvislosti se změnou norem ČSN 33 1600 a ČSN 33 1610 (zrušeny odstavce o kvalifikaci pracovníků 

provádějících revize nářadí a spotřebičů) byl program upraven o možnost vložení evidenčního čísla 

oprávnění revizního technika do jednotlivých zpráv, vč. podpory číselníkem. 



WinNářadí 8.0 

5 

- doplněna možnost revize spotřebičů upevněných a nepřenosných dle ČSN 33 1500 

- program jsme rozšířili i o možnost zpracování zkoušek zařízení pro obloukové svařování (svářečky) dle 

ČSN EN 60974-4 (05 2205) platné od září 2007 

- do programu doplněno okno s povolenými hodnotami naměřených veličin dle norem ČSN 33 1600, 

ČSN 33 1610, ČSN EN 60974-4 

- rozšířeny byly možnosti vyhledávání a manipulace s daty. V seznamu zpráv doplněna funkce porovnání 

zpráv, tato nová funkce zajistí porovnání vybraných zpráv co do výskytu spotřebičů ve všech porovnávaných 

zprávách, pouze v jedné zprávě, v některé ze zpráv. Dále program doplněn o funkci doplňující spotřebičům 

informaci o tom, zdali se vyskytuje v „mladší“ zprávě, což např. umožní přehledněji zjišťovat spotřebiče 

s propadlou lhůtou opakované revize. 

- program doplněn o schránku, prostřednictvím níž lze mezi zprávami přenášet i více spotřebičů 

najednou. Spotřebiče lze pomocí schránky přenášet také směrem ze zpráv do dávkového zpracování. 

- do naměřených hodnot doplněno další políčko pro výsledky měření výstupního napětí revidovaného 

zařízení – využitelné zejména pro zkoušky svářeček, nebo pro revize výpočetní techniky. 

- upraveno zálohování a obnova - nyní si lze vybrat ze tří variant zálohování. Jedná se o kompletní 

zálohu, zálohu všech hotových zpráv a zálohu tabulek dávkového zpracování.  

- upraven přístup k elektronicky podepsaným zprávám. Nyní lze provést úpravu podepsané zprávy teprve 

po zrušení podpisu, podpis může zrušit ten, kdo jej vytvořil. Tuto novou  možnost ocení zejména tam, kde 

program používá více techniků. 

- dále byla doplněna řada drobných vylepšení a úprav, které zpříjemní a zjednoduší obsluhu. Např. 

synchronizace některých oken – posunem v seznamu zpráv se provede automaticky posun i ve všech 

podřízených oknech, vybraným oknům byla doplněna paměť poslední polohy, při zakládání nebo kopii 

zprávy program nabídne vygenerované číslo zprávy, generují se čísla jako při tvorbě zpráv z dávkového 

zpracování  ……  

Novinky WinNářadí 3.0 (proti verzi 2.0) 

- program nyní umí přímo načítat a dále zpracovávat data z měřících přístrojů AlphaPAT MI2142 firmy 

Metrel, PU194 DELTA firmy Metra, a REVEX2051 firmy ILLKO. V této oblasti jsme pro Vás připravili 

celou řadu nastavení, kterými lze přizpůsobit způsob zpracování přenesených dat Vašim požadavkům. 

- přidali jsme nový způsob tvorby zpráv, tzv. dávkové zpracování. Při zpracování tímto novým způsobem 

se pořizují záznamy o revizích spotřebičů či nářadí bez ohledu na zatřídění dle normy a provozovatele. Po 

pořízení všech spotřebičů, či nářadí program se stiskem tlačítka automaticky seskupí spotřebiče, či nářadí se 

shodným zatříděním a provozovatelem a vytvoří z nich zprávy. Ty se po případné kontrole přesunou do 

hlavního seznamu, kde je do nich přístup a lze s nimi dále pracovat – opatřit elektronickým podpisem, 

tisknout, exportovat atd. 

- přidali jsme automaticky generovaný číselník (seznam) spotřebičů a nářadí obsažených v hotových 

zprávách a číselník provozovatelů (objektů) rovněž obsažených v hotových zprávách. Tyto číselníky se 

aktualizují automaticky (stiskem odpovídajícího tlačítka, nebo po obnově dat), není třeba je ručně doplňovat. 

Jako další jsme doplnili uživatelský číselník spotřebičů, který se naopak udržuje ručně a může obsahovat i 
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spotřebiče či nářadí, které se ještě nevyskytují v žádné zprávě.  Stávající uživatelský číselník provozovatelů 

(objektů) jsme doplnili o nové funkce. Číselníky jsou využívány při zpracování dat načtených z měřících 

přístrojů, číselníků lze využít při tvorbě zprávy pro jednoduché přebírání údajů do zprávy, údaje obsažené 

v číselnících lze stiskem jednoho tlačítka dohledat v hotových zprávách, či v seznamu spotřebičů z hotových 

zpráv. 

- přidány byly nové rozměry štítků, rozměrově menší štítky 4x10 (s okrajem, bez okraje) a 4x11 štítků na 

archu A4,  doplněna nová tisková sestava – doporučení spotřebiče, nářadí k opravě 

- rozšířeny byly možnosti vyhledávání. V seznamu zpráv doplněna možnost vyhledávání zpráv určitého 

provozovatele, zpráv zpracovaných ve zvoleném časovém intervalu, zpráv, jimž ve zvoleném časovém 

intervalu bude končit platnost, zpráv zpracovaných určitým technikem. Dohledávání zpráv provozovatele je 

podporováno číselníkem spotřebičů. V seznamu spotřebičů z hotových zpráv lze navíc například zobrazit 

pouze spotřebiče s vyhovujícím, resp. nevyhovujícím celkovým hodnocením, pouze spotřebiče, či nářadí, 

pouze ověření, či revizi, či kontrolu, hledání spotřebičů je podporováno číselníkem spotřebičů, hledat lze 

spotřebiče určitého provozovatele, což je rovněž podporováno číselníkem. 

- do naměřených hodnot doplněna další políčka pro výsledky měření unikajících proudů, nyní lze do 

zprávy uvést hodnoty celkem tří různých typů měření unikajících proudů. 

- doplněna možnost exportovat údaje ze zpráv do formátů DBF a CSV, které jsou čitelné některými 

kancelářskými aplikacemi, např. MS EXCELem. Exportují se údaje ze zvolených zpráv, nebo údaje 

z vybrané množiny spotřebičů a nářadí ve formuláři v seznamu spotřebičů a nářadí z hotových zpráv. 

- ke každé zprávě lze přiřadit i libovolný počet externích dokumentů. Ke zprávě se přiřadí název 

dokumentů, které se potom přímo z WinNářadí otevírají stiskem tlačítka prostřednictvím aplikace, která je ve 

Vašem PC s příponou dokumentu asociována. Ke zprávám tak lze přikládat různá poučení, fotodokumentace 

apod. zpracované v jiných aplikacích. 

Novinky WinNářadí 2.0 (proti verzi 1.X) 

- upraveny tabulky termínů a zatřídění spotřebičů podle nové normy ČSN 33 1610/2005, nové normě byl 

rovněž přizpůsoben systém elektronického podepisování zpráv vytvořených ve WinNářadí 

- přidána řada tiskových výstupů – vzhledově i obsahově odlišné typy zpráv, několik typů seznamů 

zpracovávaných spotřebičů, dále byl doplněn tisk štítků pro označení revidovaných spotřebičů, opět 

několik obsahově a rozměrově odlišných typů štítků, včetně štítků s tiskem čárových kódů. Tisknout lze 

nově i z některých přehledových formulářů a to dle aktuálního výběru a třídění ve formuláři. 

- doplněn hromadný tisk a hromadné elektronické podepisování zpráv 

- při použití vhodné čtečky lze načítat čárové kódy a přečtené informace ve WinNářadí  využít např. při 

dohledání konkrétního spotřebiče, nebo při zadání identifikace spotřebiče, který je vybaven vlastním 

čárovým kódem. 

- ve formulářích pro zpracování zpráv na obrazovce provedena řada úprav – např. doplněn kalendář pro 

zadávání datumů, nově doplněna možnost psaní delší poznámky ke každému revidovanému spotřebiči 

(tzv. volný text), doplněna další políčka pro evidenční označení spotřebiče  
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- v souvislosti se změnou systému elektronického podepisování byla do programu doplněna možnost 

vytvoření práva podpisu více osobám v jedné instalaci (na jednom PC) bez nutnosti dalších manipulací 

(přeregistrovávání).  

- upraven systém registrace programu. Nový formát registračního souboru umožňuje opakované použití – 

při přeinstalaci, nebo výměně pevného disku PC lze nyní opětovně uvést program do provozu bez 

nutnosti komunikace s výrobcem. V souvislosti se změnou systému elektronického podpisu byla uvolněna 

blokace databázového souboru (soubor, ve kterém jsou uložena všechna Vaše data, nastavení apod.), tj. 

po přeinstalaci stačí do nově nainstalovaného adresáře přenést původní databázový soubor a tím jsou do 

nové instalace přenesena všechna Vaše data přesně ve stavu, ve kterém byla před přeinstalací. 

mailto:prejza@prejza.cz
http://www.prejza.cz/
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