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Verze pro IOS
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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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Nastavenia



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



1. Servisní partner - Příprava karty zařízení před spuštěním

Přípravu karty zařízení před
spuštěním připravujeme na PC v 
prohlížečii, vzhledem pro 
přehlednost práce.
1. Nacházíme se na hlavní
stránce firmy QUANTUM. 
Kliknutím na tlačidlo procházíme
na filtr, kde si najdeme zařízení
podle QR kódu.

1.



2. Do pole napíšeme číslo QR 
kódu, které jdeme spustiť.
3. V této časti dostaneme
vyhladané zařízení.

2.

3.

1. Servisní partner - Příprava karty zařízení před spuštěním



Po překliknutí se z filtru na 
zařízení se dostáváme na kartu
zařízení. Jdeme si připravit
uživatelské údaje zařízení.
4. Klikneme na tlačidlo “Upravit”

4.

1. Servisní partner - Příprava karty zařízení před spuštěním



5. Nastavíme datum spuštění
tlačidlem “Výběr datumu”.

5.

Výber dátumu

1. Servisní partner - Příprava karty zařízení před spuštěním



6. Vyplníme uživatelské údaje:
- Jméeno
- Příjmení
- Adresa
- Město
- Stát
- Telefon
- E-mail

7. Takto připravenou kartu
zařízení uložíme kliknutím na 
tlačidlo “Uložit a přejít na 
element”

6.

1. Servisní partner - Příprava karty zařízení před spuštěním

7.



1. Servisní partner - Příprava karty zařízení před spuštěním

8. Když chceme, aby jsme byli 
nějaký čas před pravidelnou
prohlídkou notifikovaní, 
můžeme si nastavit připomínku.
Stlačením tlačidla se dostaneme
na nastavení Připomínky. 
Připomínka i notifikace o 
připomínce jsou formou e-
mailu.

8.



1. Servisní partner - Příprava karty zařízení před spuštěním

9. Na tomto místě vyplníme
název a čas připomínky.
10. Přidáváme si osobu, které 
bude určená připomínka, v 
našem případě sebe.
11. Na tomto místě si 
nastavujeme opakování
připomínky. Zvolené nastavení
znamená, že připomínka nám 
dorazí každý rok ve zvolený
datum
12. Na tomto místě si nastavíme
notifikaci, která nás upozorní
před časem samotné
připomínky. Zvolené nastavení
nás bude notifikovat týden před
termínem připomínky o 12.30.
13. Ukladáme připomínku.

9.

10.

11.

12.

13.



2. Servisní partner - Spuštění do provozu

Nacházíme se u zákazníka před
nainstalovaným zařízením. 
Nalepíme QR kód na viditelné a 
přístupné místo. 
Načteme Ho.
1. Přiřadíme se k zařízení. 
Potvrzujeme - Send.
2. Vybereme si Checklist 
Uvedení do provozu
3. Aplikace nás prevede celým
listem kontroly, který pravdivě
vyplníme.

Pozn. Tlačidlom vpravo nahoře
můžeme k jednotlivým bodům
kontroly přidat: 

- Komentář (tlačidlo
bublina)

1.

2.

3.



4.

4. Vyplníme všechny body 
kontroly. Každý bod musí v čase
kontroly vyhovovat aktuálně
platným normám a zákonům, na 
které se odvolává legislativa
5. Po vyplnění všech bodů
kontroly potvrzujeme a 
ukončujeme tlačidlo “Ukončit”
6. Následně jsme informováni o 
úspešném odeslání Listu
kontroly

5.

6.

2. Servisní partner - Spuštění do provozu



7.

Po dokončení listu kontroly je
potřebné zdokumentovat
instalaci formou “Záznamu
práce
7. Načteme kód na zařízení a 
zvolíme tlačidlo +
8. Vybereme možnost “Záznam
práce”
9. Vybereme druh práce
“Spuštění” a vyplníme komentář
- např. - Úspěšné spuštění
10. Přidáme fotografie

8.

10.

9.

2. Servisní partner - Spuštění do provozu



11.

Po dokončení listu kontroly je
potřebné zdokumentovat
instalaci formou “Záznamu
práce”
11. Odfocenou fotografii
potvrzujeme “Použiť”
12. Takto vyplněný záznam
práce s fotografií odešleme
13. Zpráva o úspěšném odeslání
záznamu práce

12.

13.Fotografia

2. Servisní partner - Spuštění do provozu



4. Servisní partner - Objednání náhradního dílu

Objednávku náhradního dílu
vytvoříme následujícím
způsobem:
1. Načteme kód zařízení v 
aplikaci Evidence. Po načtení
klikneme na název zařízení –
dostaneme se do prohlížeče. 
2. Otevře se nám karta zařízení v 
prohlížeči - do systému je nutné
se přihlásit (stejné přihlašovací
údaje jako do aplikace
Evidence).
Dostaname se  níže na položku
“Náhradní díly”
3. Otevřeme si soubor s 
náhradními díli (pdf). Soubor se 
nám otevře na nové záložce.

1.

2.

3.



4. Otevřeme seznam náhradních
dílů. Můžeme si ho přiblížit, 
vyhledat požadovaný díl, 
zkopírovat text do clipboardu.
5. Stlačíme zpět a dostaneme se 
opět na kartu zařízení a zvolíme
možnost vytvořit úlohu. Stlačíme
tlačidlo +
6. Zvolíme možnost Úloha
(Ticket)

4.

5.

6.

4. Servisní partner - Objednání náhradního dílu



7. Vyplníme formulář, kterým
zadáváme úlohu nasledujícím
způsobem:

- Názov úlohy
- Přiřadíme

zodpovědného
pracovníka (p. Leško -
Quantum)

- Napíšeme krátky popis
s č. náhr. dílu a adresou
dodání.

- Zvolíme platnost do kdy
má být úloha vyřešená.

8. Stlačíme tlačidlo Vytvořit
úlohu
9. Zobrazení vytvořené úlohy. 
Pracovník p. Leško z QUANTUM 
bude informovaný e-mailEm, že 
má novou úlohu. 

7.

8. 9.

4. Servisní partner - Objednání náhradního dílu



1. Načteme si QR kód zařízení, 
dostaneme nabídku na kontrolní
list pravidelné prohlídky -
Zvolíme Roční preventivní
prohlídka
2. Vyplníme po pořadí všechny
body listu pravidelné prohlídky a 
ukončujeme kontrolu
3. Dostáváme hlášku o 
úspešném ukončení kontroly.

3. Servisní partner - Roční preventivní prohlídka

1.

2. 3.



3. Servisní partner - Roční preventivní prohlídka

4. - 7. Po dokončení celé
prohlídky pokračujeme
vytvořením záznamu práce s 
fotografiemi.

4.

6.

5.

7.



Když se nacházíme na místě, kde je problém se signálem, aplikacie
Evidence nám umožňuje odeslání Záznamu práce i Listu kontroly
offline. Je potřebné splnit nasledující podmínky:
1. Na místě, kde je ještě signal, vložíme do vyhledávání číslo QR kódu.
2. Dostaneme vyhledaný výsledek - naše zařízení.

Otevřeme ho kliknutím na na kód.
Karta zřízení se nám načte do aplikace. 

List kontroly - Musíme spustit na místě se signálem. (Spuštěný list 
kontroly = jsme na prvním bodě kontroly). Jakmile máme list spuštěný, 
můžeme přejít na místo bez signálu, dokončíme práci a dáme odeslat. 
Aplikace si sleduje signál a když se spojí, odesílá data.

Záznam práce - můžme spustit I odoslat na místě bez signálu, aplikace
ho dokáže spracovat a odeslat, když bude mít signál.

5. Servisní partner - Použití aplikace offline

1.

2.

Nalezen 1 element



Otevření načteného
zařízení v internetovém

prohlížeči telefonu -
web rozhraní eDocu

Zařízení v prohlížeči
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1.

2.

1. Po stlačení tlačidla
Lupa se nám zobrazí
pole, do kterého
můžeme napsat text, 
který hledáme
2. Napsali jsme text 
4WH - Číslo QR kódu
testovacího zařízení. 
Výsledek vyhledávání -
jedno jedinečné
zařízení

Vyhledávání



Historie zařízení, které 
byli v aplikaci Evidence 

načtené

Historie načtených zařízení
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