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Možnost využití vyčítání e-mailů
Jako další z možností využití našeho napojení na emailového klienta je možnost vkládat fyzicky došlé
faktury automaticky z Vaší kopírky nebo skeneru. Stačí na Vašem zařízení nastavit profil s pravidlem,
že každý sken bude zaslán na Vaši emailovou adresu faktury@vasedomena.cz a TAS již zařídí, aby

se stáhly do TASu a aby se vygeneroval nový případ, i včetně této přílohy. Nemusíte tedy přílohu již

Náhled dokumentů přímo v okně úkolu

hledat v počítači, či na sdíleném úložišti s nesrozumitelným názvem a nemusíte ani sami spouštět
nový případ. Každá ušetřená chvilka se počítá.

Abychom práci v TASu co nejvíce zefektivnili, připravili jsme pro vás
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možnost zobrazení náhledu na přiložené dokumenty přímo v okně

úkolu, bez nutnosti dokument stahovat nebo otevírat v novém okně.
Tuto funkcionalitu oceníte především
v situaci, kdy potřebujete náhled na

soubory, které jsou součástí případu
(např. faktury, nebo objednávky).

Jednoduše kliknete na symbol “oka”

a uvidíte náhled dokumentu ve zmenšené

Přihlášení pomocí ADFS

PDF ukázka

podobě. Pomocí lupy si můžete náhled

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Phasellus
enim erat, vestibulum vel, aliquam a,
posuere eu, velit. Mauris dictum facilisis augue. Proin in tellus sit
amet nibh dignissim sagittis. Nullam
dapibus fermentum ipsum. Pellentesque sapien. Nullam eget nisl.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud
exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
Morbi imperdiet, mauris ac auctor
dictum, nisl ligula egestas nulla, et

dokumentem i listovat.

Duis ante orci, molestie vitae vehicula venenatis, tincidunt ac pede.
Praesent dapibus. Sed vel lectus.
Donec odio tempus molestie, porttitor ut, iaculis quis, sem. Etiam
bibendum elit eget erat. Nam sed tellus id
magna elementum tincidunt. Sed elit dui, pellentesque a, faucibus
vel, interdum nec, diam. Proin pede
metus, vulputate nec, fermentum fringilla, vehicula vitae, justo. Curabitur
sagittis hendrerit ante.
Temporibus autem quibusdam et aut officiis debitis aut rerum necessitatibu
s saepe eveniet ut et voluptates
repudiandae sint et molestiae non recusandae. Nullam at arcu a est
sollicitudin euismod. Etiam egestas
wisi a erat. Aliquam erat volut

zvětšit, případně pomocí šipek můžete
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Lorem ipsum
Etiam egestas wisi a erat. Etiam neque. Donec ipsum massa, ullamcorper
in, auctor et, scelerisque sed,
est. Sed ac dolor sit amet purus malesuada congue. Vivamus luctus
egestas leo. Maecenas aliquet
accumsan leo. Mauris tincidunt sem sed arcu. Mauris suscipit, ligula
sit amet pharetra semper, nibh ante
cursus purus, vel sagittis velit mauris vel metus.

Nově v TASu podporujeme přihlášení pomocí ADFS. To znamená, že jsme zvýšili
zabezpečení pro přihlašování do TASu. Pokud Vaše firma ADFS přihlašování

podporuje, je možné to v TASu využít. Uživatelé budou mít výrazně jednodušší

přihlášení s větším důrazem na zabezpečení. Díky tomuto přihlášení jsme schopni také
oddělit uživatele přistupující do TASu z interní sítě, nebo přímo z internetu a na tomto
základě uživateli upravit práva viditelnosti.

Nullam dapibus fermentum ipsum. Etiam sapien elit, consequat eget,
tristique non, venenatis quis, ante.
Maecenas aliquet accumsan leo. Fusce wisi. Nullam faucibus mi
quis velit.
Et harum quidem rerum facilis est et expedita distinctio. Aenean vel
massa quis mauris vehicula lacinia.
Aenean placerat. Praesent dapibus. Nam quis nulla.
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Co byste rádi do TASu implementovali vy?

Dejte nám vědět:

