Softwarový dodavatel pro váš obchod, sklad a logistiku

Příloha č. 1
Verze IS esyco business 1.10.1.1.
Nasazení nové verze IS esyco business 1.10.1.1. proběhne u zákazníků postupně
od 23. 4. 2018.
V rámci nasazování verze budete kontaktováni konzultantem společnosti E LINKX a. s.

1.1

Framework 4.7.1

Zlepšováním funkčností systému esyco business měníme technologie, na kterých systém pracuje.
Tyto úpravy reflektují aktuální technologické trendy, které je nutné provádět z důvodu aktuálnosti
použitých technologií, a které umožňují provádět architektonické změny a rozvoj nových modulů a
aplikací.

1.2

Zabezpečení hesel esyco business a e-shop Standard B2B a B2C

Bylo vylepšeno šifrování hesel v jednotlivých databázích jak IS esyco business, tak Interlinku.
Pokud máte SQL Server 2012 a vyšší, je použit algoritmus SHA2_512.
Pokud máte Microsoft SQL Server 2008 R2 Service Pack 3 nebo Microsoft SQL Server 2008 Service
Pack 4, je použit algoritmus SHA1.
Zabezpečení souvisí jak s uživatelskými hesly k systému esyco business (uživatelé systému), tak s
hesly pro e-shopovou aplikaci Interlink Standard B2B aB2C.
Přechod na toto zabezpečení bude proveden ve vazbě na nasazení nové verze eshopu Standard B2B a
B2C.

1.3

Evidence souhlasu se zpracováním osobních údajů v esyco business

IS esyco business nabízí novou evidenci pro zobrazení historie udělení souhlasu. Tato evidence je
implementovaná do modulu „Klienti“ a zobrazuje historii zadání souhlasu pro každého klienta.
Obchod -> Dodavatelé, odběratelé – Seznam všech osob
Do pohledu Seznam všech osob přibyla záložka GDPR zobrazující historii udělení a odebrání souhlasů
subjektu, osobě. Obsah záložky lze také nalézt v pohledu „Seznam všech adres“ na záložce „Kontaktní
osoby“ v zobrazeném „Detailu osoby“.
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Mimo editaci lze použít tlačítka Udělit souhlas, Odebrat souhlas.
Udělit souhlas je doprovázen dialogovým oknem s povinnou poznámkou. Souhlas se uděluje ke
konkrétnímu účelu – zákonnému důvodu (uvedené v číselníku). Pokud se uděluje souhlas k účelu, ke
kterému již souhlas existuje, nebude záznam aktualizován.

Tlačítko Odebrat souhlas je dostupné pouze pro vybraný řádek daného účelu v gridu Souhlas účelů,
ke kterému souhlas existuje – a tudíž je možné jej odebrat. Opět je odebrání souhlasu doprovázeno
dialogovým oknem s povinnou poznámkou.
Čtení, udělování a odebírání souhlasu je vázáno na právo uživatele „Subjekty \ GDPR“.
Systém -> Číselníky > GDPR > Zákonné důvody
V číselnících existuje seznam účelů (zákonných důvodů).
Jednotlivé záznamy lze editovat, pokud však nebyly dosud použity k udělení souhlasu subjektu,
osobě. Výjimkou je Účel A – „Subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů“, který je
označen jako Systémový a nelze jej změnit ani, když dosud nebyl použit pro žádný subjekt, osobu.
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1.4

Distribuční seznamy

Do modulu „Distribučních seznamu“, je doplněn nový záznam a to pro definici účelu, pro který daný
distribuční seznam vznikl. Účel bude vybírán, dle nového číselníku iniciačních důvodů, ke zpracování
osobních údajů.
Obchod > Dodavatelé, odběratelé – Distribuční seznamy
Distribuční seznamy byly rozšířeny o parametr Účel. K vybranému seznamu lze definovat účel
(zákonný důvod) z comboboxu. Pokud je nad daným seznam nastaven účel, zobrazí se sloupec
Souhlas účelu u jednotlivých položek. V opačném případě je sloupec automaticky skryt.

Pro tvorbu dynamických distribučních seznamů byl upraven rozšířený filtr v pohledu „Seznam všech
osob“, kde byl přidán parametr vyhledávání „GDPR účel“.

1.5

Anonymizace standardních tiskových reportů v esyco business

V rámci modifikací prováděných v souvislosti s GDPR byly upraveny standardní tiskové reporty.
Za standardní report je považována varianta dle šablony dodavatele E LINKX a. s., bez zákaznických
modifikací.
Z jednotlivých standardních reportů byly odstraněny záznamy o fyzických osobách. Jedná se
především o jména a příjmení uživatelů, kteří dané reporty „Vystavili“ nebo „Vyřizovali“. Tyto
záznamy byly odstraněny na standardních reportech, ve kterých tyto informace nemusí mít uváděny.
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Úpravy byly provedeny na těchto standardních reportech:
-

1.6

poptávky prodejní,
poptávky nákupní,
nabídky prodejní,
nabídky nákupní,
objednávky prodejní,
objednávky nákupní,
faktury prodejní,
faktury nákupní,
proformy prodejní,
proformy nákupní,
dobropisy prodejní,
dobropisy nákupní,
dodací listy,
maloprodej prodejka,
zjednodušený daňový doklad,
zápočty,
daňový doklad – zálohová platba.

Logování přístupů esyco business

V souvislosti s GDPR jsme posílili evidenci informací o přihlášení se uživatelů k IS esyco business.
Logování přihlášení obsahuje informace o identifikaci uživatele, datum a čas. Jedná se o interní
systémovou evidenci, bez možnosti uživatelského přístupu.

1.7

Zasílání přístupových údajů na e-shop Standard B2B a B2C z esyco business

Kvůli ochraně osobních údajů, již nebude možné z esyco business zasílat klientům přístupové údaje
na e-shop.
Funkcionalita „Zaslat přístupové údaje“ je dostupná nad:
-

adresami – kontaktní osoby,
subjekty – kontaktní osoby byla v rámci GDPR zrušena.

Zrušena byla také možnost kopírování hesla (pomocí CTRL+C) z default user a z externího uživatele na
kontaktní osobě.

1.8

Zabezpečení webových služeb a API rozhraní

V souvislosti s GDPR posilujeme zabezpečení našich standardních řešení pro napojení aplikací třetích
stran. Každé řešení nyní vyžaduje autentizaci a již nebude podporovat anonymní provoz.
Řešení budou provozována na protokolu HTTPS.
V souvislosti s nasazením nové verze esyco business se jedná o problematiku přeprodejů a
komunikačního můstku z POS.
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1.9

POS - Změna přihlašování (soulad s GDPR)

Od vydání nové verze 1.3.0.0 pro aplikaci Esyco POS, se uživatel již nebude moci přihlásit pomocí PIN.
Z důvodu zabezpečení je dnes nutné zadávat jméno a heslo uživatele.
Nový dialog přihlášení uživatele

Toto přihlášení je platné po dobu 120 minut od posledního kontaktování serveru. Pokud po tuto
dobu bude aplikace v nečinnosti nebo bude pracovat off-line, v okamžiku dalšího požadavku na
server bude uživatel vyzván – objevením se přihlašovacího dialogu – k opětovnému zadání jména a
hesla. Nutnost opětovného přihlášení ruší provádění aktuálního požadavku a po přihlášení musí
uživatel postup zopakovat.
Protože přihlášení vyžaduje volání serveru, není již možné změnit přihlášeného uživatele v off-line
režimu, jak tomu bylo u přihlašování pomoci PIN.
Každé přihlášení do aplikace je na serveru zaznamenáno pro případnou pozdější kontroly.

1.10 Rozšířený filtr dokladů, faktur
V rozšířeném filtru dokladů a faktur došlo ke změně vyhledávacího parametru DIČ reg. EU z roletky
na zaškrtávací list.
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1.11 Režim přenosu DPH na úrovni položek faktury (SK)
Byla doplněna možnost použití režimu přenesení DPH pro jednotlivé položky dokladu pro SK firmu.
Funkcionalita je shodná s variantou pro CZ.
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