
Agenda PAM extranet v Agenda PAM v.5.0.1. 
*) externista přihlášený k Extranetu uvidí pochopitelně jen a pouze smlouvy a klienty, kteří souvisí s ním. Klient musí 
souviset s nějakou související smlouvou pochopitelně. Provize a úkoly jsou naprosto jasné. 
 
 
Modul externisté 
 

 
 

Třída Lze Nelze 
A Přidat klienta 

Upravovat stávajícího klienta 
Vidět detaily klienta 
Přidat Smlouvy 
Upravovat stávající smlouvy 
Detail smlouvy 
Vidět provize  (pouze svoje) 
Vytvořit pro sebe úkol 

Ve smlouvě měnit % a ZK,PP,KO 
pokud je globální parametr 
Session("SmlPctVisible") 
nastaven na False 
*) tento parametr zapíná/vypíná 
možnost vidět % ve smlouvách 

M (master) Viz.A 
Třída M vidí na všechny smlouvy, klienty a výroční 
smlouvy 
Může vytvářet komukoliv úkoly a jen M může u úkolu 
přiřadit uživatele PAMky – delegování zodpovědnosti za 
úkol 
Provize  (pouze svoje) 

Bez omezení 

B Přidat klienta 
Vidět detaily klienta 
Upravovat stávajícího klienta 
Přidat Smlouvy 
Detail smlouvy 
Vidět provize (pouze svoje) 
Vytvořit pro sebe úkol 

Upravovat stávající smlouvy 
 

C Přidat klienta 
Vidět detaily klienta 
Přidat Smlouvy 
Detail smlouvy 
Vidět provize 
Vytvořit pro sebe úkol 

Upravovat stávajícího klienta 
Upravovat stávající smlouvy 
 

P Vidět detaily klienta 
Vidět Detail smlouvy 
Vidět provize (pouze svoje) 
Vytvořit pro sebe úkol 

Přidat klienta 
Upravovat stávajícího klienta 
Přidat Smlouvy 
Upravovat stávající smlouvy 
 

L (likvidátor) Třída L vidí na všechny smlouvy, klienty 
Vidět detaily klienta 
Vidět Detail smlouvy 
Vidět provize (pouze svoje) 
Vytvořit pro sebe úkol 

Přidat klienta 
Upravovat stávajícího klienta 
Přidat Smlouvy 
Upravovat stávající smlouvy 
 



 

 
 
 
Modul provize 

 

 
 
Jak publikovat provizní dávku na Extranetu? Stačí příslušnou dávku (počítadlo) zakškrtnout v seznamu dávek ve 
sloupečku “web” viz. obrázek 

Otisk PIN pro autentifikaci. 
Otisk dodavá 2MSoft 



Údržba versus Extranet 
 
V Administraci síťového provozu lze využít přepínačů pro zablokování přihlášení nebo do přepnutí stavu jen pro 
čtení. Toto je již známé z normálního LAN provozu, až na volbu “Read-Only” (pouze pro čtení), která má vliv 
pouze na Extranet PAM! 
 

 
 

 
 
zvolte zobrazovaný text pro uživatele. Můžete si jej upravit dle libosti. Důležité je, aby byly přepínače uloženy a 
nastavena hláška na aktivní. 

 

 
 
Takto se to projeví na Extranet PAM 
 
Následuje to same pro případ, kdy chcete manipulovat s kopií databáze, ale přesto chcete ponechat externistům 
možnost přístupu k datům (např. přes víkend, než doma zpracujete provize a pak databázi vložíte zpět na server 
v pondělí ráno) 
 

 



 
 

 


