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Upozornění: Tento dokument popisuje verzovací cyklus pro produkt NEN FW (Nástroj
elektronického nakupování - Framework). Produkt zahrnuje počítačový software a
dokumentaci v elektronické formě, případně příslušná média a tištěnou dokumentaci.
Software je majetkem společnosti TESCO SW, a.s. a je chráněn zákony České republiky o autorském
právu, ustanovením mezinárodních smluv a všemi dalšími odpovídajícími zákony. K softwaru a
dokumentaci je nutné se chovat jako ke všem dílům, které podléhají autorskému právu. Bez souhlasu
TESCO SW, a.s. je zakázáno pořizovat a šířit kopie programu, příruček i dalších materiálů, které jsou
součástí softwaru a dokumentace nad limit stanovený smlouvou o dílo s výjimkou záložních kopií.

Verzovací cyklus NEN FW
NEN FW (Nástroj elektronického nakupování - Framework), který je nadstavbou nad TESCO SW Enterprise
Application Framework (dále jen TEAF), se skládá z následujících částí:
-

Server (aplikační služba, UCrypt, Dispatcher, DMS, DataBridge),
Technologické prostředí MultiWeb (dále jen MultiWeb),
Technologické prostředí Silverlight (dále jen Silverlight),
Technologické prostředí LightWeb (dále jen LightWeb).

Standardní vývojový cyklus TEAF se skládá ze 3 rychlostních kanálů:
-

-

-

Dev channel – tato verze TEAF je vydávána 1x za 4 měsíce (sudé minor verze, např. 14.00, 14.02,
15.00 apod.) a obsahuje pouze část Server a MultiWeb. Pro tuto verzi není držena podpora, což
znamená, že pro ni nejsou vydávány opravy, respektive opravnou verzí je další vydaná verze TEAF
spadající pod Dev, Standard nebo LTS channel.
Standard channel – tato veze TEAF je vydávána 1x za 4 měsíce (liché minor verze bez přídomku
LTS, např. 14.03, 14.05, 15.03 apod.) a obsahuje část Server, MultiWeb, Silverlight i LightWeb. Pro
tuto verzi je držena podpora po dobu 8 měsíců od jejího vydání, po tuto dobu jsou vydávány
opravné verze. S předchozí verzí TEAF vydanou v rámci Standard channel dochází k překryvu
v rozsahu 4 měsíců určených pro přechod na novější verzi.
LTS1 channel – tato verze TEAF je vydávána 1x za rok (liché minor verze s přídomkem LTS, např.
14.01 LTS, 15.01 LTS apod.) a obsahuje část Server, MultiWeb, Silverlight i LightWeb. Pro tuto verzi
je držena podpora po dobu 2 let od jejího vydání, po tuto dobu dochází k vydávání opravných
verzí. S předchozí verzí TEAF vydanou v rámci LTS channel dochází k překryvu v rozsahu 1 roku
určeného k přechodu na novější verzi.
Periodicita vydávání
Délka podpory
Obsah verze
Překryv s př. verzí

Dev channel
1x za 4 měsíce
bez podpory
SRV, MW3
bez překryvu

Standard Channel
1x za 4 měsíce
8 měsíců
SRV, MW, SL, LW3
4 měsíce

LTS channel
1x za rok
2 roky2
SRV, MW, SL, LW3
1 rok

Tabulka 1 – Přehled rychlostních kanálů (channels)

Do opravných verzí TEAF jsou realizovány výhradně a pouze opravy logických a padavých chyb a nikoliv
rozvojové požadavky. Rozvojové požadavky jsou z důvodu vysokého rizika zanesení chyb plánovány a
realizovány výhradně do vývojové větve TEAF.
Verzovací cyklus NEN FW se odvíjí od verzovacího cyklu TEAF. Nové verze NEN FW jsou stavěny zejména
nad LTS verzemi, výjimečně nad Standard verzemi. Nová verze NEN FW je vydána do jednoho měsíce po
vydání verze TEAF, nad kterou je postavena.

1

LTS – Long Term Support
V případě tech. prostředí MultiWeb je podpora verze vydané v rámci LTS channel zkrácena na 8 měsíců
3
SRV – Server, MW – MultiWeb, SL – Silverlight, LW – LightWeb
2

Předpokládané termíny vydání jednotlivých verzí NEN FW jsou uvedeny v níže přiložené tabulce (grafické
znázornění viz Obrázek 1).
Verze TEAF
13.01 LTS
14.01 LTS
14.03
15.01 LTS

Termín vydání 4
31.3.2017
28.3.2018
1.8.2018
27.3.2019

Verze NEN FW
2.3
2.4
2.5
2.6

Termín vydání 4
28.4.2017
30.4.2018
1.9.2018
29.4.2019

Tabulka 2 – Přehled verzí NEN FW a plánovaných termínů jejich vydání

30.4.2018

1.9.2018

29.4.2019

2.3

LTS channel

2.4

LTS channel

2.5

Standard channel

2.6

LTS channel
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4

31.7.2019

Jedná se o předpokládaný termín, který se může v závislosti na okolnostech změnit.

Obsah jednotlivých verzí
Plánovaný obsah jednotlivých verzí NEN FW naleznete uveden v tabulce, viz níže.
Upozornění: Obsah jednotlivých verzí NEN FW se může v čase změnit na základě změnových
požadavků či změnou projektových priorit.
Komponenta/funkcionalita
Podpora eIDAS v evidenci dokumentů
Optimalizace nákupního procesu
Možnost stáhnout více dokumentů současně
Podpora pro "fulltextové" vyhledávání (EXPERIMENTAL FUNCTION)
Zobrazení hodnot sloupcového filtru
ObjectListEdit - automatické promítnutí změny provedené na serveru na klienta
Konfigurace šířky sloupců seznamu
Zobrazení a práce s 12 a více desetinnými místy
Otevření formuláře do nové záložky webového prohlížeče
Otevření implicitního NPF formuláře
Optimalizace pro mobilní zobrazení - filtry, záložky, toolbar
ColorEdit, podpora atributu typu OWColor ve FrameListAttribute
DetailFormAction/FormButton
Rozšíření splitter komponenty o minimalizační tlačítka
Zavedení výchozího nastavení pro sloupcové filtry
Vyvolání uživatelského potvrzení a aplikační metody v případě zavření formuláře
Hromadné spuštění metody nad záznamy v ListFrame
Tisk/Export - obecné sestavy typu tisk záznamu/seznamu (komponenty *Frame)
Zobrazení informace o záznamu
Agregační funkce v seznamu
DetailFrame
Uložení konfigurace vyhledávání dokumentů
Možnost resetu hesla při zapomenutí
Rozhraní pro správu subjektů
Symetrické šifrování bez zadání hesla uživatelem
Notifikace hlídání aktualizace číselníků
AutoSave
Import/Export
Nastavení aplikace - Formát a jazyk, Přizpůsobit
Zobrazení potvrzení pro zrušení změn
Přesunutí tlačítka filtru do toolbaru
Čtení zašifrovaných záznamů (známé heslo)
TreeContainerFrame - zobrazení včetně podřízených záznamů
TextLOVEdit/TextLOVAttribute

Verze NEN FW
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.5
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6

Lokalizace errorpage a unsupportedBrowsers
Form - LOVFrame
Nový vzhled menu
CalendarFrame - agenda
CalendarFrame - kopírování záznamu
CalendarFrame - nastavení
Naposledy otevřené formuláře
IconEdit
FileSaveAs
Profily formulářů - 2. část
Undo, Redo
EnableInEdit na akcích (komponenty *Action/*Button)
Nové form UI - přesunutí breadcrumbs, přesunutí menu s nastavením formuláře
Přístupnost seznamových komponent (Accesibility)
EnumAttribute
Tabulka 3 – Plánovaný obsah jednotlivých verzí NEN FW

2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
2.6
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