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Spustíme App Store

1. Do vyhledávače napíšeme
“edocu evidence”
2. App Store nám vyhledá eDocu 
Evidence - klikneme na Appku
3. Spustíme Install.

1.

2.
3.

Instalace aplikace Evidence
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1.
2.

3.

Po kliknutí na ikonu
aplikace Evidence 

se nám zobrazí okno
aplikace.
Pro přihlášení je potřebné
splniť nasledující kroky:
1. Kliknout na oz. kolo
(tlačidlo menu)
2. Vybrat z menu položku
Uživatelské konto
3. Napsat svoje uživatelské
jméno, heslo a název
domény, na kterou se 
chcete přihlásit. V našem
případě je to 
edocu.eu

Doménu není nutné
vyplňovat, když si hned po
spuštění aplikace načtete
eDocu QR kód. 
V tomto případě budete
zadávat jenom uživatelské
jméno a heslo.

Spuštění a přihlášení se do aplikace Evidence



Fotoaparát - fotografie snímame do 
schránky, ze kteréj se dají použit
např.  v  Záznamu práce, Úloze nebo
je přidat do elementu - do 
souborového atributu.

Tlačidlo na přisvícení bleskem
(jak ho smartphone má) -
pomoc při načtení QR kódu ve 
tmě

Historie načtených
elementů (zařiazení)
v aplikaci Evidence, po
stlačení tlačidla se 
dostáváme do seznamu
posledních načtených
elementů.

Menu obsahující:
-odhlášení
- načítení všech elementů
- nastavení

Menu odeslaných
položek

Popis základní obrazovky Evidence
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Seznam úloh -
po přihlášení do 
eDocu Evidence 
se zobrazí
tlačidlo s počtem
úloh (v tomto
případě má 
uživatel 16 
otevřených úloh) 

Tlačidlo + obsahuje možnost vytvořit:
- Záznam práce
- Novou úlohu

Koš- vymazání aktuálně
načteného zařízení

Vyhledávání

Kliknutím na název
se dostávame do 
web prohížeče



Uživatelské nastavení

Párování QR kódů na zař.

Nastavení zobrazení po odfocení

Zobrazení baneru na pozadí

Nastavení rádiusu vyhledávaných
Zaříazení podle GPS

Load all subelements - elementy, které jsou v 
hierarchií pod načteným elementem - jeho děti -
možnost načtení
Load all elements - načtení všech elementů na 
které má užívatel privilégia
Clear element cache - vymazání elementů z 
paměti aplikace
View application log - přehled činností vykonaných
v aplikaci
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Nastavení



Menu uživatele

Výber organizace - nastavujeme QUANTUM a.s.

Nastavení uživatelskéhoo konta

Odhlášení
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Základní obrazovka eDocu

Tvorba reportov

Tvorba nových užívatelů, ke které 
ma přístup jenom administrátor

dané společnosti

Přístup k Reportům



Fotografie uživatele

Změna nastavení uživatele

Změna fotografie

Uživatelské nastavení - změna profilu nebo hesla

Změna hesla

Pokračování na další straně 7



Jméno

Přijímení

E-mail

Telefonníčíslo

Preferovaný jazyk

Časové pásmo uživatele

Povinné položky - označené  

Uživatelské nastavení - změna profilu

Zahrnutí firmy Public mezi firmy, které vidíme

Uložení změn

Pokračování na další straně 8



Zadání aktualního hesla

Znova zadáme nové heslo

Zadáme nové heslo

Uživatelské nastavení - změna hesla

Změníme heslo

Pokračování na další straně 9


