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dm Revize

1

Základní informace

1.1

Úvod
Program dm Revize slouží především k rychlému a snadnému vypracování revizních
zpráv:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

elektrických zařízení
hromosvodů
strojů
spotřebičů
nářadí
zdrojů pro svařování
zdravotních přístrojů
vysokého napětí
trafostanic
osvětelní
podlah

Program umožňuje vytisknout:
·
·
·
·

přehlednou revizní zprávu
výkaz provedených prací
plán následujících revizí
dopisy s upozorněním na nutnost provést revizi

Další informace:
· pro práci s programem není potřeba nainstalovaný Word, Excel ani žádné jiné programy veškeré zadávání textů, tabulek i tisk probíhá přímo z programu dm Revize (pouze pro import
akcí z jiných programů může být potřeba Excel)
· veškeré zadané údaje se automaticky archivují
· program byl navržen pro uživatele bez hlubších znalostí práce s počítačem - proto není nutné
provádět žádné nastavování a přípravy - stačí postupně vyplnit jednotlivé kapitoly a vytisknout
zprávu
Před zahájením práce s programem si prosím přečtěte kapitolu "Základní ovládání
programu".
Věříme, že Vám program dm Revize ušetří Vás čas a zjednoduší a zpříjemní vypracovávání
revizních zpráv.
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Základní ovládání programu
· pro rychlejší zadávání údajů (především do tabulek) je možné používat klávesu Enter, která
nastaví kurzor vždy do následujícího sloupce (a po vyplnění všech sloupců na nový řádek
· při psaní revizní zprávy lze zobrazit jednotlivé kapitoly pomocí kláves F1 až F8, mezi kapitolami
lze také listovat klávesou F11 (předchozí kapitola) a F12 (následující)
· speciální tlačítka pro vytváření a úpravy seznamů (např. místností, prostorů, rozvaděčů atd.):

· tlačítko "Magic" (přibližně uprostřed pravé části obrazovky) usnadňuje vyplnění zprávy - nabídky
jsou různé v závislosti na kapitole, kterou právě vyplňujte; je možné využít také malá tlačítka "M",
které usnadňují vyplnění některých kolonek - např. "Termín následující revize" - nabídne
možnosti za půl roku, rok, dva roky atd..
·
tlačítka pro nastavení písma během zadávání textů:
- tučné, kurzíva, podtržení, zvýraznění (barevné)
- tlačítka "X" slouží pro vymazání zvýraznění a pro vymazání celého textu

Shrnutí klávesových zkratek:
· F1 až F8
zobrazení jednotlivých kapitol
· F11 a F12
zobrazení předchozí / následující kapitoly
· Enter
posunutí korzuru do následují kolnky / sloupce / řádku
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1.3

dm Revize

Přednastavené texty
Kdykoliv při psaní revizní zprávy můžete stisknout tlačítko "Texty" a do zprávy snadno vložit
přednastavený text:

Tip:
Přepínači vlevo nahoře - můžete zobrazit všechny texty nebo jen texty týkající se revizí
elektrických zařízení, hromosvodů nebo strojů. (Pokud si přejete nastavit, která kapitola ke
kterému typu revizí patří, stikněte tlačítko "Set").
Tip:
Odstavce z kapitol pojmenovaných stejně jako kapitoly v revizní zprávě (např. Vymezení, Popis,
Ochrany atd.) se zobrazují při zadávání kapitol přímo v pravo vedle zadávaného textu a lze je
snadno vložit do zprávy:
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Databáze závad
Při zadávání závad můžete do revizní zprávy snadno vložit článek z normy, jemuž zařízení
nevyhovuje:

Tip:
Přepínači vlevo nahoře - můžete zobrazit všechny texty nebo jen texty týkající se revizí
elektrických zařízení, hromosvodů nebo strojů. (Pokud si přejete nastavit, která kapitola ke
kterému typu revizí patří, stikněte tlačítko "Set").
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dm Revize

Úvodní obrazovka
Po spuštění programu se vždy zobrazí seznam odběratelů a akcí:

Z úvodní obrazovky programu lze především:
· otevírat jednotlivé akce (označením odběratele, akce a tlačítkem "Otevřít >>>"
· spravovat seznam odběratelů a akcí (tlačítka Přidat, Opravit, Smazat atd.)
Další možnosti:
· zadat informace o revizním technikovi (tlačítkem "Technik")
· přednastavit používané měřící přístroje (po stisknutí tlačítka "Přístroje")
· zobrazit plánované pravidelné revize ve zvoleném období (tlačítkem "Plán")
· importovat akce vytvořené v programu Revize od 2K-systém
Tip:
Přepínači vpravo nahoře můžete určit, které akce si přejete v seznamu zobrazit (např. jen Elektro,
jen z určitého roku a podobně).
Poznámka:
Pokud již máte v programu vytvořenou revizní zprávu a nyní jste provedli na stejném místě
následující pravidelnou revizi, doporučujeme v programu najít a označit původní zprávu a poté
stiknout tlačítko "Nová - navázat". Tímto způsobem vytvoříte kopii původní zprávy, která se
automaticky označí jako pravidelná (původní zpráva se navíc automaticky přesune do archivu). V
této kopii pak stačí provést změny, ke kterým došlo od předchozí revize a není ji tedy nutné psát
znovu.
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dm Revize

2

Revizní zpráva

2.1

Přehled kapitol
Každá revizní zpráva obsahuje za titulní stranou následující kapitoly:
Elektrické zařízení:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Vymezení rozsahu revidovaného elektrického zařízení
Technický popis objektu
Měření izolačního odporu
Popis revidovaných prostor a ochrany před úrazem elektrickým proudem
Zjišťování a hodnocení stavu ochrany před úrazem elektrickým proudem
Zjištěné závady a odchylky od platných norem
Závěr (doporučení/upozornění provozovateli)

Hromosvody:
I.
II.
III.
IV.
V.

Vymezení rozsahu revidovaného hromosvodu
Technický popis objektu
Měření ochrany
Zjištěné závady a odchylky od platných norem
Závěr (doporučení/upozornění provozovateli)
Stroje:

I.
II.
III.
IV.

Měření
Kontroly
Zjištěné závady a odchylky od platných norem
Závěr (doporučení/upozornění provozovateli)

Vysvětlivky:
= tato kapitola se zadává jako text (s možností vložit přednastavený)
= také text + možnost využít tlačítko "Magic" pro snadnější vyplnění
= v této kapitole se zadávají údaje do připravené tabulky
Tip:
Mezi kapitolami můžete snadno listovat klávesami F1 až F8 (nebo F11/F12 = předchozí/následující
kapitola).
Tip:
Na závěr se zobrazuje kapitola "Poznámky", kam si revizní technik může poznačit údaje k dané
akci a případně kontakty na osobu, která má revizi na starosti (tato kapitola není součástí revizní
zprávy - netiskne se).
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Vyplňování titulní strany
Titulní strana revizní zprávy:

Pro usnadnění vyplnění některých údajů můžte použít tlačítko "M" vedle kolonek (např. u termínu
příští revize nabídne možnosti za 1/2 roku, rok, 2 roky atd.)
Poznámka:
Titulní strana se může u jednotlivých typů revizí (elektro, hromosvody, stroje) mírně lišit.
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dm Revize

Vyplňování "textových" kapitol
Kapitoly, které neobsahují speciální tabulky, se vyplňují na následující obrazovce:

Možnost vyplnění:
· text můžete vyplnit celý ručně
· klepnutím na některý nadpis odstavce v pravém sloupci můžete vložit přednastavený text
· můžete okopírovat text z jiné akce (pomocí poslední položky v pravém sloupci "vložení textu z
jiné akce")
· stisknutím tlačítka "texty" v pravém horním rohu můžete zobrazit nabídku dalších
přednastavených textů
· v některých kapitolách lze spoužít tlačítko Magic (vpravo), které Vám vyplnění kapitoly usnadní
Formátování textu:
tlačítka pro nastavení písma během zadávání textů:
- tučné, kurzíva, podtržení, zvýraznění (barevné)
- tlačítka "X" slouží pro vymazání zvýraznění a pro vymazání celého textu

Klávesové zkratky:
· F1 až F8
zobrazení jednotlivých kapitol
· F11 a F12
zobrazení předchozí / následující kapitoly
· Enter
posunutí korzuru do následují kolnky / sloupce / řádku
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Vyplňování "tabulkových" kapitol
Některé kapitoly se vyplňují zapsáním údajů do tabulek, např. "Popis revidovaných prostor":

Při vyplňování tabulek můžete použít následkující speciální tlačítka:

Tip:
Pokud například v některé místnosti nebo u některého spotřebiče zjistíte závadu, můžete na
odpovídajícím řádku zaškrtnout kolonku "závada". Při vyplňování kapitoly "Závady" je pak možné
využít tlačítko "Magic", které automaticky vytvoří seznam závad (s vyplněnou kolonkou místo
závady - stačí jen doplnit vlastní popis závady).

Klávesové zkratky:
· F1 až F8
zobrazení jednotlivých kapitol
· F11 a F12
zobrazení předchozí / následující kapitoly
· Enter
posunutí korzuru do následují kolnky / sloupce / řádku
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Vyplňování závad
Zjištěné závady a odchylky od norem se vyplňují na následující obrazovce:

Text je možné vyplnit ručně, nebo stisknout tlačítko "vybrat ze seznamu norem".
Tip:
Při zadávání rozvaděčů, revidovaných prostor a podobně můžete využít kolonek "závada" - pokud
tuto kolonku na některých řádcích zaškrtnete, můžete pak při zadávání závad využít tlačítko
"Magic" - které automaticky vytvoří seznam závad s vyplněnou kolonkou "Místo závady"; poté stačí
doplnit k jednotlivým závadám vlastní popis závady.
Poznámka:
Seznam norem můžete zobrazit (případně upravovat) po stisknutí tlačítka "Normy" vpravo nahoře.

Klávesové zkratky:
· F1 až F8
zobrazení jednotlivých kapitol
· F11 a F12
zobrazení předchozí / následující kapitoly
· Enter
posunutí korzuru do následují kolnky / sloupce / řádku
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Tisk
Po stisknutí tlačítka "Tisk" se vždy zobrazí náhled před tiskem:

Program umožňuje vytisknout:
· přehlednou revizní zprávu (tlačítkem "Tisk" po otevření zprávy)
· výkaz provedených prací (po stisknutí tlačítka "Výkaz" v otevřené zprávě)
· plán následujících revizí (po stisknutí tlačítka "Plán" na úvodní obrazovce)
· dopisy s upozorněním na nutnost provést revizi (také z obrazovky s plánem revizí)
Před spuštěním tisku můžete nastavit:
· počet kopií (a případně způsob jejich řazení)
· barevný nebo černobílý tisk (a sytost pozadí)
Tip:
Pokud Vaše tiskárna umožňuje oboustranný tisk, můžete zapnout volbu "Duplex" po stisknutí
tlačítka "Nastavení tiskárny".
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dm Revize

3

Další funkce

3.1

Výkaz
Program umožňuje spočítat a vytisknout výkaz provedených výkonů. Stačí otevřít revizní zprávu a
stisknout následující tlačítko:

Možnosti při tvorbě výkazu:
· počet úkonů, které lze zjistit z revizní zprávy, program doplní automaticky (např. počet
rozvaděčů, spotřebičů, měření), ostatní údaje lze doplnit ručně
· výchozí ceny můžete podle potřeby upravit po stisknutí tlačítka "nastavení"
· pokud si přejete nastavit pro některou akci vyšší nebo nižší ceny, můžete v kolonce nad
výkazem nastavit požadovanou slevu nebo přiřážku v procentech a tlačítkem se šipkou dolů
vložíte nové ceny do výkazu (ve výkazu se zvolená sleva/přirážka nevytiskne - dojde jen k
ovlivnění cen za úkony)
· ceny je možné upravovat na jednotlivých řádcích ručně
· ve spodní části lze zadat procentní slevu nebo přirážku, která ovlivní celkovou cenu (tato
sleva/přirážka se vytiskne)
· na konci zprávy lze přičíst náklady na cestovné
Tip:
Náklady na cestovné můžete zadat v následujících tvarech:
· např. 1 x 500 Kč
· nebo 2 x 250 Kč (počet cest x cena za cestu)
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· nebo 100 x 5 Kč (počet km x cena za kilometr)
Poznámka:
Řádky, u kterých bude cena nulová, se nevytisknou.
Nastavení paramterů:
Po stisknutí tlačítka "nastavení" můžete nastavit:
· výchozí ceny jednotlivých úkonů
· cenu za zpracování revizní zprávy
· sazbu dph (a jste-li plátcem dph)

3.2

Plán
Plán pravidlených revizí
Po stisknutí tlačítka "Plán" na úvodní obrazovce programu se zobrazí seznam akcí, u kterých se
má provádět pravidelná revize ve zvoleném roce.
Tisk dopisu s informací o provedení pravidlené revize
Pomocí tlačítka "Tisk - dopis" můžete vytisknout přednastavený dopis s informací o provedení
pravidelné revize - program do dopisu automaticky doplní adresu (do místa pro vložení do obálky s
okénkem pro adresu); adresu lze zadat:
· při vyplňování revizní zprávy na poslední straně "Poznámky technika" (tato strana se v revizní
zprávě netiskne)
· pokud máte seznam adresátů v Excelu, program umožňuje načtení adresy z aktuálního řádku
na pozadí spuštěného Excelu - ze sloupců D (jméno), E (ulice ačíslo), F (psč) a G (město)

3.3

Import
Program umožňuje naimportovat akce vytvořené v programu Revize od firmy 2K-systém. Protože
můžete mít v původním programu desítky i stovky akcí (a některé z nich staré, nepotřebné),
nenačítá je program všechny automaticky, ale po jedné.
Postup při importu akce:
· na úvodní obrazovce označte odběratele, ke kterému si přejete importovanou akci uložit
· stiskněte tlačítko "Import"
· pokud používáte import poprvé, nebo jste v dosovském programu vytvořili nové akce, stiskněte
tlačítko "Načíst seznam akcí" (načtení může při velkém množství akcí trvat i několik desítek
sekund - program dm Revize si proto načtený seznam uloží aby nebylo nutné načítat při importu
každé akce)
· vyberte odběratele a akci, kterou si přejete načíst (nahoře lze přepnou zobrazení revizí
elektro/hromosvodů nebo obojího)
· tlačítkem "importovat" spustíte vlastní import
Poznámky:
· program Revize od 2K-systém musí být nainstalovaný na stejném počítači ve složce C:\Revize2
· na počítači, na kterém budete provádět import, musí být nainstalovaný Excel (pro načtení
seznamu akcí a tabulek měření)
· program načte kompletní zprávu včetně všech textů, tabulek a závad
· pokud program při importu narazí na problém, zobrazí zprávy s vysvětlením a uloží je také na
poslední stranu zprávy v našem programu ("Poznámky technika" - která se netiskne)
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dm Revize

4

Technické informace

4.1

Instalace, přenos na jiný počítač
Instalace
Instalace proběhne automaticky po vložení instalačního CD nebo po spuštění instalačního souboru
(pokud byl zaslaný e-mailem). Před zahájením vlastní instalace stačí potvrdit (případně změnit)
složku, do které se program nainstaluje (běžně Program Files\dm Software\Revize).
Přenesení programu na jiný počítač
Program při instalaci neukládá žádné soubory do složek Windows, ani nezapisuje žádné údaje do
systémových registrů. Nainstalovaný program proto můžete přenést na jiný počítač bez instalace,
pouze okopírováním např. po síti nebo přes Flash disk nebo CD.
Upozornění: Při přenosu programu přes CD doporučujeme použít komprimační program, např.
Zip nebo Rar, jinak by všechny soubory po zápisu na CD získali příznak "pouze ke čtení", který by
bylo nutné po přenosu na jiný počítač u všech souborů odstranit.
Tip: Program je možné nainstalovat (nebo později okopírovat) na Flash disk a spouštět z něj výhodou je snadná přenositelnost programu včetně dat, nevýhodou menší rychlost (zápis na Flash
disk je pomalejší než zápis na disk v počítači).

4.2

Technické požadavky
Systém
Program pracuje na každém počítači s operačním systémem Windows 98, 2000, NT, XP nebo
Vista. Na výkon ani vybavení počítače nejsou kladeny žádné speciální požadavky.
Tiskárna
Zprávy lze tisknout na jakékoliv tiskárně podporované operačním systémem. Na tiskárnách s
duplexní jednotkou je možné využít oboustranného tisku. Na barevných tiskárnách je možné
tisknout revizní zprávy s barevným zvýrazněním nadpisů kapitol (modře), závad (červeně) atd.,
zprávy lze však plnohodnotně vytisknout i na černobílých tiskárnách.
Vyžadovaný software
Pro práci s programem není potřeba nainstalovaný Word, Excel ani žádné jiné programy - veškeré
zadávání textů, tabulek i tisk probíhá přímo z programu dm Revize (pouze pro import akcí ze
starších programů může být potřeba nainstalovaný Excel).
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dm Revize

5

Tipy, otázky a odpovědi, kontakty

5.1

Tipy
Snadné přepínání mezi kapitolami při zadávání zprávy
Kapitoly lze snadno přepínat pomocí tlačítek F1 až F8, nebo kapitolami listovat klávesami F11
(zobrazí předchozí) a F12 (následující).
Usnadnění zadávaní
Při vyplňování revizních zpráv je možné použít tlačítko "Magic" (přibližně uprostřed pravé části
obrazovky), které nabídne možnosti pro snadnější vyplnění zprávy - nabídky jsou různé v závislosti
na kapitole, kterou právě vyplňujte; Je možné využít také malá tlačítka "M", které usnadňují
vyplnění některých kolonek - např. "Termín následující revize" nabídne možnosti za půl roku, rok,
dva roky atd..

5.2

Nejčastější otázky a odpovědi
K čemu jsou přepínače "závada" při zadávání rozvaděčů, jističů, místností atd.?
Pokud zaškrtnete přepínač "závada", můžete pak při zadávání závad stisknutím tlačítka "Magic"
automaticky vytvořit seznam závad.
K čemu slouží tlačítko
v tabulkách?
Toto tlačítko umožňuje snadné okopírování řádku - pokud na něj klepnete levým tlačítkem,
okopíruje se na konec seznamu, pokud použijete pravé tlačítko myši, vytvoří se kopie hned za
kopírovaným řádkem.

5.3

Kontakty

Autoři
· Pavel Borek - revizní technik - nápad, konzultace, normy, texty
· dm Software - vytvoření programu
Kontakt
Pavel Borek
Kamnářská 5
678 01 Blansko
Telefon
(+420) 602 759 657
E-Mail
· obecný:
· podpora:
· fakturace:
· objednávky:

dmi@dmSoftware.cz
podpora@dmSoftware.cz
ucetni@dmSoftware.cz
objednavky@dmSoftware.cz

Web

www.dmSoftware.cz
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