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Úvod

V novém UI dochází k velké změně vzhledu celého P1 prostředí. Všechny 
stávající funkcionality, na které jste byli zvyklí z původního UI, zůstávají, 
přibyly však i funkcionality nové.

Vaše přihlašovací údaje jsou stejné, jako byly v původním UI. Souběžně s 
novým UI je funkční i předchozí prostředí, všechny údaje se v reálném 
čase duplikují 1:1 - můžete si tak sami vybrat, v jakém prostředí chcete 
pracovat.

Původní UI: https://wkcs-pm.publishone.nl/
Nové UI: https://wkcs.publishone.nl/

Abyste se v novém UI rychleji zorientovali, poslouží vám k tomu tento 
manuál.

 JK

!
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Obecné informace

Přihlašování

Přihlašovací údaje jsou pro oboje UI stejné:

V případě potíží s přihlášením použijte buď tlačítko „Zapomněli jste heslo?„ či nás 
kontaktujte na e-mailu: publishone@wolterskluwer.cz
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Úvodní obrazovka

Po úspěšném přihlášení se vám zobrazí tato stránka:

Funkce jednotlivých ikon jsou popsány na následujících stránkách.
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Zobrazení dokumentů (filtry)

Dokumenty zobrazené na úvodní stránce lze filtrovat několika způsoby:

Přepínáte mezi výpisem dokumentů ve složkách a samostatně.

Ve výpisu dokumentů můžete kliknutím na možnost To do schovat dokumenty, 
jejichž stav je Odsouhlaseno (tzn. jsou posunuty do posledního, finálního stavu). 
Všechny dokumenty bez ohledu na jejich stav zobrazíte možností Všechno.

Tímto filtrem omezíte výpis zobrazených dokumentů.

Tímto filtrem určíte, podle jakých kritérií se mají třídit zobrazené dokumenty.
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Práce s dokumentem - ikony

Deadline = termín pro dokončení práce s dokumentem. Nastavuje redaktor.
Editace = umožňuje přímou editaci dokumentu.
Uživatelé = po kliknutí přesměruje na stránku se seznamem uživatelů, které lze k 
dokumentu přiřadit. Výpis uživatelů se odvíjí od vašeho oprávnění.

Kliknutí na ikonu kolečka v levém rohu dokumentu (nebo kliknutí na tlačítko Vybrat) 
zobrazí nabídku pro práci se soubory (dokumenty). V této nabídce se provádí přesun, 
mazání a kopírování dokumentů (jste-li na úrovni složky).
Možnosti zobrazené nabídky se odvíjí od stupně vašeho přiděleného oprávnění. 
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Detail dokumentu - ikony

Tato obrazovka se zobrazí po kliknutí na detail dokumentu nebo složky:

Nabídky jednotlivých záložek se mohou lišit podle stupně vašeho oprávnění.Nabídky jednotlivých záložek se mohou lišit podle stupně vašeho oprávnění.
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Detail dokumentu - záložka Obsah

Na stránce Dokumenty/záložka Obsah lze vidět, jakého typu je zobrazený 
dokument, lze jej začít editovat či přesouvat, přidávat další dokumenty.

Na stránce Složky, po najetí kurzoru na dokument, uvidíte detaily o 
dokumentu.

Ikona Vybrat slouží k práci s dokumentem. Po kliknutí na tuto ikonu se otevře 
nabídka pro Kopírování, přesun dokumentů. Dále se nabídne možnost pro 
publikování dokumentu (generování náhledu pdf) a nabídka pro přiřazení uživatelů 
či aktualizaci stavu a metadat dokumentu.
Ikona Přidat nový umožní vytvořit či nahrát novou položku a nabídne možnosti pro 
její cílové umístění.
Ikona Upravit otevře word okno s editací daného dokumentu.

Jednotlivé nabídky se mohou lišit dle vašeho oprávnění.
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Detail dokumentu - Metadata, Uživatelé

Na záložce Metadata můžete měnit název dokumentu a vidíte zde informace o 
umístění ve složce, typu dokumentu, stavu dokumentu a termínu deadline. Veškeré 
změny uložíte tlačítkem Uložit.

Na záložce Uživatelé můžete k dokumentu/složce přiřadit uživatele. Nabídka se 
odvíjí od úrovně vašeho oprávnění.
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Na editaci dokumentu se lze dostat několika způsoby:

Ze stránky Složky, najetím kurzoru na dokument a kliknutím na ikonu Upravit.

Editace dokumentu

Ze stránky Dokumenty, záložky Obsah kliknutím na ikonu tužky.



12

Po kliknutí na tlačítko Potvrdit lze vyplnit potřebná pole (další stav, do kterého 
dokument posouváte, Komentář, případně dalšího autora, kterému bude dokument 
přiřazen) a výběr uložit kliknutím na tlačítko Dokončit.

Po dokončení operace se aktualizuje ikona Posledních spuštěných akcí a po 
rozkliknutí si můžete zobrazit výsledek (úspěch/neúspěch). 

Pro posun dokumentu do dalšího stavu se používá tlačítko Potvrdit na 
náhledu dokumentu.

Posun dokumentu do dalšího stavu

!
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Pro posun dokumentu do dalšího stavu se používá tlačítko Potvrdit na 
náhledu dokumentu.

Export dokumentu - výběr dokumentů

Pro export nebo náhled dokumentu v pdf (xml) je třeba být na úrovni 
složky, v které se dokumenty, které chcete exportovat, nachází.

Tlačítko Publikovat lze použít jen pro export dokumentů, které jsou ve finálním stavu 
(Odsouhlaseno). Tlačítko Náhled lze použít vždy (bez ohledu na stav dokumentu).!
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Export dokumentu - výběr šablony

Po zvolění možnosti Publikovat se objeví nabídka s výběrem typu 
souboru a šablony pro export.

Po dokončení operace se aktualizuje ikona Posledních spuštěných akcí a po 
rozkliknutí si můžete stáhnout exportované soubory.
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Přiřazení uživatele se provádí přes záložku Uživatelé. Uživatele můžete 
přiřadit k dokumentu či k celé složce. 

Přiřazení uživatele k dokumentu

Do pole s rolí postačí napsat část celého jména uživatele (jak je uložen v databázi, 
tzn. včetně titulů před jménem) a nalezne-li se shoda, uživatelovo jméno zešediví.
Můžete přiřadit i více uživatelů najednou.

Uložíte tlačítkem Uložit.
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Po zřízení přístupu do systému PublishOne Vám redaktor vytvoří složku, ve které 
budete pracovat. Složka bude obsahovat zkušební dokument, kde budete mít k 
dispozici ostylovaný text pro ukázku v případě, že si nebudete jistí, jak ostylovat 
Váš text.

Zřídili jsme e-mailovou adresu publishone@wolterskluwer.cz, na kterou můžete 
posílat konkrétní dotazy. Pokusíme se na ně odpovídat v nejbližší možné době. 

Podpora pro autory

!


