
Začínáme - první krůčky s aplikací Enterprise Inspection Manager©. 
Motto: Nic si omylem nesmažu. Vždy se proklikám k cíli a vždy se vrátím. 

 
Rozvržení pracovní plochy. 
 
Práce se systémem EIM© je snadná, neboť jsme se snažili implementovat jednotné ovládání a přístup k jednotlivým 

záznamům. Je potřeba si uvědomit, jak jsou data v systému uložena a jak k nim budeme přistupovat. Po spuštění aplikace 
uživatel vidí, že je pracovní plocha rozdělena na 4 základní sekce. Jedná se o: 

 
A - panel nástrojů 
B - výběr uživatelských dat (data s nimiž chceme pracovat) 
C - plocha pro formuláře (prázdná plocha, určená pro karty jednotlivých prvků) 
D - monitorování databáze a popis 
 
Rozdělení pracovní plochy vidíte na obrázku 1. 
 

 
 
Obr. 1 - Rozdělení pracovní plochy. 
 
 
A Panel nástrojů. 
 
Jedná se o standardní panel s nástroji a nabídkami tak, jak jej znáte i z jiných aplikací. Tyto volby a možnosti jsou 

globálně určeny pro celou aplikaci a v podstatě se netýkají konkrétních vkládaných záznamů. 
 
B Výběr uživatelských dat. 
 
Jedná se o sekci, s níž budete stále pracovat. Je rozdělena na dvě okna: 
 
 1. Hlavní nabídka. 
 2. Vybraná skupina. 
 
Obě okna zobrazují data v tzv. stromové struktuře. 
 
Stromová struktura (Hierarchie). 
 
 Stromová struktura asi nejlépe vyjadřuje vzájemnou závislost mezi uloženými údaji (hierarchii), tedy jejich vztahy 

(nadřazený x podřazený). Jednotlivým záznamům stromové struktury budeme říkat UZEL (UZLY). Uzly, které obsahují 
další podřazené záznamy, mají po své levé straně indikátor v podobě trojúhelníku. To nám indikuje právě stav, kdy se 
jedná o uzel, který může (ale také nemusí) obsahovat další podřazená data. Uzel, který již žádná podřazená data 



neobsahuje, respektive obsahovat nesmí, je tzv. KONCOVÝ UZEL a zcela logicky již žádná podřazená data obsahovat 
nemůže. Tudíž neobsahuje ani žádný indikátor, umožňující nám takový uzel dále rozbalit. 

 
V aplikaci jsou v podstatě všechna data uložena hierarchicky. Abychom se k nim dostali, musíme se mnohdy takovou 

stromovou strukturou tzv. proklikat. Kliknutím na indikátor uzlu (trojúhelník otočený vpravo) dojde k tzv. rozbalení 
podřazených záznamů. Ovšem POZOR! Uzel se rozbalí pouze v případě, že obsahuje podřazená data! A to vždy nemusí! 
Rozbalený uzel je pak indikován trojúhelníkem otočeným dolů a samozřejmě i podřazenými daty, která se nám tím zobrazí. 
Opětovným kliknutím na rozbalený indikátor uzlu se uzel uzavře (zabalí). Toho samého účinku mnohdy dosáhneme i 
dvojklikem myši na samotný řádek uzlu (záznamu). 

 
Vybrání uzlu provedeme tak, že klikneme myší právě na příslušný uzel (záznam), což se projeví změnou barvy řádku. V 

mnoha situacích má samotný výběr uzlu za následek i to, že se takový výběr projeví i následnou akcí. A to si popíšeme 
dále. 

 
B 1. Hlavní nabídka. 
 
Okno hlavní nabídky nám prezentuje vlastně menu. Zde si vybíráme skupinu, s níž budeme chtít dále pracovat. Jak 

můžeme vidět, kliknutím na hlavní uzel se nic jiného neděje, není vyvolána žádná doprovodná akce. My si musíme vybrat 
až konkrétní prvek - konkrétní koncový uzel. A k němu se budeme muset nejprve proklikat. Můžete se všimnout, že 
koncové uzly hlavní nabídky mají jinou ikonu, než uzly hlavní. 

 
Po výběru koncového uzlu, docílíme toho tak, že na něj klikneme, vidíme, že došlo i k následné akci. Příslušná data 

vybraného uzlu (skupiny) se nám zobrazila v okně Vybraná skupina. V hlavní nabídce si tedy volíme příslušnou 
skupinu dat, s níž chceme (můžeme) pracovat. 

 
Jelikož je v systému uloženo mnoho skupin dat, je nutné je nějakým způsobem logicky rozčlenit tak, aby vytvořily 

právě logické skupiny a byly z pohledu uživatele snadno dostupné a členěné. Takové členění je umístěno právě v okně 
Hlavní nabídka. Zde jsou obsažena všechna data systému. To je právě vstupním bodem do aplikace. 

 
B 2. Vybraná skupina. 
 
Okno Vybrané skupiny obsahuje právě ta data té skupiny vybrané v Hlavní nabídce, s nimiž chceme pracovat. 

Zobrazení dat je zde totožné jako v Hlavní nabídce. Je opět použita stromová struktura, která jasně vyjadřuje jednotlivou 
závislost mezi daty vybrané skupiny. Na rozdíl od Hlavní skupiny, zde reagují na kliknutí myši nejen koncové uzly.  

 
V některých případech nejsou data Vybrané skupiny zobrazena přímo, ale jsou ještě zařazena v dalších kategoriích, 

tak, jak můžeme vidět např. u Příloh, Školení, Zákonů a pod. V těchto případech kliknutí myší na kategorii nedocílíme 
žádné akce. To proto, že daná kategorie pouze seskupuje skupinu do dalšího logického celku tak, aby byla pro uživatele 
srozumitelná a snadno nalezitelná. 

 
Vybereme-li ovšem koknrétní uzel, patřící do konkrétní vybrané skupiny (kliknutím myši), pak se nám tento 

záznam zobrazí na kartě záznamu v sekci C - Plocha pro formuláře. Celý postup můžeme vidět na obrázku 2. 



 
 
Obrázek 2 - Otevření formuláře 

 
Obsahuje-li Vybraná skupina nějaká data, můžeme si je zobrazit i jako seznam (v gridu). V záhlaví okna Vybraná 

skupina klikneme na ikonu mřížky, která nám zobrazí všechna data dané skupiny v přehledném seznamu. 
 
Pokud Vybraná skupina ještě neobsahuje žádná data, nemůže se kořenový uzel rozbalit. Budeme muset takový 

záznam v této skupině nejprve vytvořit. Opět v záhlaví okna Vybrané skupiny klikneme na ikonu prázdného listu a 
tak otevřeme základní formulář pro zadání nového záznamu. 

 
C Plocha pro formuláře. 
 
V dané oblasti se nám zobrazují všechny formuláře dat, která se v systému dají zadávat či upravovat. Abychom tedy 

byli schopni otevřít nějaký formulář s daty, můžeme postupovat tak, že si v Hlavní nabídce vybereme příslušnou 
skupinu, která se nám zobrazí ve Vybrané skupině, odkud si po kliknutím otevřeme již konkrétní záznam v kartě. To 
je jedna cesta. 

 
Systém umožňuje mít otevřeno více karet současně. Každá z karet může být otevřena z jiné skupiny dat. Můžeme tak 

mít zobrazena a rozpracována data např. Stavební díla, Elektrické spotřebiče, Školení, Norny a pod. Záleží jen na 
uživateli, kolik formulářů bude mít současně otevřeno a kolik z nich bude editovat.  

 
Otevřené formuláře jsou indikovány příslušnou záložkou v záhlaví C Plocha pro formuláře, pomocí které se lze mezi 

těmito formuláři přepínat. Otevřené formuláře lze zavřít jednotlivě nebo hromadně z hlavní nabídky A - Panel 
nástrojů/Windows/Uzavřít otevřená okna. 

 
D Monitorování databáze a popis. 
 
Tato sekce obsahuje okno pro monitorování databáze. Po spuštění se systém podívá jaké revize či školení nás v 

následujícím období očekávají. Monitorované období je od dnešního data plus 21 dnů dopředu. Interval 21 dnů je 
nastaven v config souboru a lze jej uživatelsky změnit dle vlastní potřeby. Co vás očekává vám bude zobrazeno v daném 
okně. 

 
Okno popisu záznamu umí zobrazit komentář k položce vybrané buď v Hlavní nabídce nebo ve Vybrané skupině. 

Všechny vámi vytvořené záznamy mohou obsahovat popis (do 2048 znaků), kterým můžete okomentovat význam 
záznamu. 

 
 

Plovoucí okna. 
 
Vzhledem k omezenosti plochy monitoru, využívá systém plovoucích a dokovacích oken, který můžete znát i z jiných 

aplikací. K těmto plovoucím a dokovacím oknům patří i výše popsaná okna. Okna můžete zvětšovat, zmenšovat 



schovávat, zobrazovat, zavírat, otevírat či přesouvat. Otevřít zavřené okno lze z hlavní nabídky A - Panely 
nástrojů/Zobrazení.  

 

 
Obrázek 3 - Dokování plovoucích oken 

 
Vkládání a editace záznamů. 
 
Aby se dalo se systémem pracovat, musíme jej naplnit potřebnými údaji. Je na uživateli, do jakých podrobností půjde. 

Obecně lze vkládat pouze základní údaje. Základním údajem může být budova, podlaží, elektroměr, zásuvka, 
svářečka, kopírka, nákladní automobil a pod. Na obrázku 4 můžeme vidět základní údaje např. o kávovaru. 

 



 
 
Obrázek 4 - Kávovar. 
 
Při vkládání nového záznamu jsou na formuláři pro některé položky zobrazeny indikátory ve formě červených, 

respektive zelených, čtverečků. To signalizuje povinný údaj. Nebude-li takto označený údaj vyplněn, nelze data uložit. Po 
vyplnění červený čtvereček zezelená. Ostatní položky formuláře jsou tím pádem nepovinné. Záleží pouze na uživateli, 
která z nepovinných dat se rozhodne vyplnit. 

 
Opětovně, jednou vložená data lze také editovat. Editovat můžeme všechny položky, které nám budou dostupné. Ty 

povinné, editovatelné pouze v případě vložení nového záznamu, zpětně editovat nelze! Buďte proto obezřetní v případě 
zadávání nového záznamu! Spletete-li se, pak u uložených povinných záznamů nebudete moci provést opravu! 

 
Formulář má řadu položek umístěných v tzv. záložkách, kde sdružuje logická data do jedné skupiny. V mnoha 

případech jsou tyto položky nepovinné a tudíž se s jejich vyplňováním nebudete muset zabývat. Někde, ale obsahují 
povinné údaje, jako je tomu např. u Revizí. O tom, jsou-li položky ve skrytých záložkách vyplněny, nás informuje příslušná 
ikona, tak, abychom nemuseli zbytečně klikat na skryté záložky a přesvědčovat se, jsou-li zde vyplněná nějaká relevantní 
data. 

 
Evidence základních dat je sice hezké. Reálný život je ale poněkud pestřejší. Brzy zjistíme, že pouze se základní 

evidencí si nevystačíme. Každý základní údaj má, respektive může mít, celou řadu potřebných doplňujících údajů. Může 
jít o obrázky, texty, související zařízení, kontroly, revize, zjištěné závady, vlivy prostředí, doplňujícíí rozměry či jiné hodnoty 
a pod. I s takovou situací systém EIM© počítá a takové doplnění základního údaje plně podporuje. 

 
Jak můžeme vidět např. na obrázku 5, základní údaj Kabina výtahu může být doplněn celou řadou informací. Jejich 

strukturu a rozsah můžeme vidět vlevo, kde je zobrazen hierarchický stromeček s doplňujícími údaji. Na Kartě je pak 
zobrazeno příslušenství Kabiny výtahu. 



 

 
 
Obrázek 5 - Detail záznamu s kartou Příslušenství 
 
Shrneme-li si získané poznatky pak víme, že si prostřednictvím Hlavní nabídky vybíráme ta data, s nimiž chceme 

pracovat a která se nám zobrazí v okně Vybraná skupina. Z Vybrané skupiny si následně zvolíme tu položku, na jejíž 
detail se chceme podívat či jej editovat ve fromuláři. Detail záznamu může být doplněn celou řadou doprovodných 
informací. 

 

Historie (Maker x Checker). 
 
Mocným nástrojem správy zařízení je implementace plné historie, včetně systému Maker x Checker. Je plně 

dohledatelné co, kdy, kdo a jak změnil. Data jsou zobrazována vždy k dnešnímu dni tak, aby odrážela danou realitu. 
Prohlížení historie umožňuje sledovat prováděné změny a je-li to nezbytné, lze záznamy uvést do původného stavu! 
Uživatel a tím pádem nezkušený uživatel, se nemusí obávat toho, že by si některá data omylem vymazal! 

 

Platí od. 
 
Zadávání nových dat a jejich následná editace je v přímé souvislosti s historií záznamů. Na položku Platí od je třeba 

dávat pozor! Jak to celé funguje si vysvětlíme na příkladu vložení nové fyzické osoby - ženy. 
 
Naše vkládaná osoba - žena, je v téhle chvíli ještě slečnou. Na kartě tedy vyplníme všechny požadované položky. 

Položka Platí od (datum) by v tomto případě měla mít hodnotu data narození. V té době osoba tzv. reálně vznikla! 
Dejme tomu, že se nám tato slečna během roku vdala. Tím pádem došlo ke změně jejího příjmení. Jelikož si tuto 
informaci potřebujeme v systému opravit, provedeme úpravu příjmení dané osoby s tím, že položka Platí od nabude 
hodnoty datumu, kdy se nám slečna vdala! Ostatní údaje opravit není třeba. 

 
Stejně tak se chovají všechny záznamy v systému! Je potřeba dbát i na časouvou osu vzniku a změn. Tedy na to, ke 

kterému datu byla změna provedena, od kterého data tato změna platí! A jak ve všem v životě, i v tomto případě není 
potřeba z této situace dělat dogma. Evidujeme-li např. budovu, určitě nemusíme pátrat, byla-li postavena 25.9.1961. V 
takových situacích nám plně postačí zadat datum např. 1.1.1965. Hlouběji do historie určitě nepůjdeme. Jiná je situace 
např. při zadání položky Odpovědná osoba. Zavedeme-li si fyzickou osobu do systému s dnešním datem, pak nebudeme 
moci určit její odpovědnost např. od 1.3.2005! V té době totiž v systému neexistovala, systém ji nerozezná a máme 
problém! 

 
Ačkoliv to může znít složitě, není potřeba se této funkcionality obávat. Dbejte na časovou posloupnost dějů, jak je tomu v 

reálném životě. Zde je to stejné. 
 

 



Jazykové verze. 
 
Pro nasazení systému EIM© v nadnárodním prostředí je plně implementováno jazykové nastavení systému. Nejedná se 

ale pouze o statické překlady popisků aplikace. Taktéž vlastní data běží v jazykově nezávislém režimu, což je připraveno 
pro servervou verzi. To znamená, že aplikace poběží v Německu německy, v Česku česky, ve Francii francouzsky, ale to 
není vše! I samotná data se mohou zobrazovat uživatelům v konkrétním jazyce! 

 

Přílohy. 
 
Je zcela běžná situace, kdy potřebujeme ke svému záznamu přidat tzv. přílohu. Může se jednat o obrázek, video, 

tabulku MS Excel, návod na údržbu, záruční list, revizní zprávu a pod. To vše systém EIM© uživateli umožňuje. Je-li 
přílohou obrázek, pak jej lze použít jako průvodní obrazovou informaci konkrétního záznamu, jak můžeme vidět např. na 
obrázku 5. 

 
Všechny přílohy mají svou tzv. průvodní kartu, která definuje základní parametry přílohy. Přílohy jsou ukládány přímo 

do databáze v binární formě a stávají se tak její nedílnou součástí. Původní zdrojový soubor na disku, z něhož byla příloha 
získána, může být klidně smazán. Data máme v databázi! 

 
Data mohou být z databáze opětovně vybrána, otevřena a modifikována. Nové modifikace ale musíme zpětně uložit do 

databáze, chceme-li. Samozřejmě, že je můžeme hierarchicky uspořádat a verzovat. 
  

Příslušenství. 
 
O příslušenství jsme se již zmínili výše. Příslušenství je takový prvek, který nemá smysl evidovat jako hlavní záznam, 

hlavní položku, ale přesto je její nedílnou součástí. Typickým příkladem může být např. nabíječka k mobilu, kabely ke 
svářečce a pod. I když příslušenství není hlavní položkou systému, přesto může být k záznamu doplněno, včetně 
hierarchického zanoření. A to není vše. I samotné příslušenství může podléhat revizím, kontrolám, kalibracím a pod.  

 
Podíváme-li se na již zmíněný mobil, tak ten můžeme do systému zaevidovat, i když revizím nepodléhá. Přesto, jeho 

nabíječka revizím podléhá. Evidovat ale samotnou nabíječku, bez znalosti, ke kterému konkrétnímu mobilu podléhá, by 
moc smysluplné asi nebylo. My ji ale můžeme zaevidovat jako příslušenství k tomuto mobilu a jako příslušenství ji 
můžeme zařadit do konkrétní skupiny, podléhající revizím. 

 
Evidovat příslušenství bez možnosti doplnění obrázků, tedy příloh, by bylo trochu nepraktické. Tedy i k příslušenství 

můžeme doplnit přílohy stejně, jako ke kterémukoliv jinému prvku, který to umožňuje. 
 

Rozšiřující vlastnosti. 
 
Přesto, že jednotlivé formuláře obsahují řadu elementů definující daný prvek, není možné a ani žádoucí implementovat 

každý detail, který nás napadne. Zvláště v případě, kdy evidujeme tak různorodá zařízení, s nimiž se v praxi setkáváme. Je 
ale jasné, že se můžeme dostat do situace, kdy zkrátka doplnění dalších údajů potřebujeme. K tomuto účelu slouží tzv. 
Rozšiřující vlastnosti. 

 
Rozšiřující vlastnosti lze připojit k řadě prvků. Definují naše zvláštní požadavky nad rámec standardního formuláře. 

Budeme např. chtít vědět, jaké jsou transportní či skladovací rozměry zařízení, jeho hmotnost, stav ukazatele, barva, 
případně se může jednat o webovou adresu či email na servis zařízení a pod. 

 

Sdílené dokumenty. 
 
Jedná se o tři skupiny dokumentů, potřebných k naší práci, které můžeme mít v systému vloženy a mít je okamžitě k 

dispozici k usnadnění naší práce. Můžeme evidovat legislativní předpisy, vycházející ve Sbírce zákonů, Normy a to 
nejen národní (ČSN), ale i jiné (TN, PN, ISO, DIN a pod.) a konečně i vnitropodnikové dokumenty (příkazy ředitele, 
záruční listy, schémata, obrázky, prezenční listy školení, revizní zprávy ...). 

 
Sdílené dokumenty evidujeme z jednoho místa a v systému EIM© jsou uloženy pouze jednou. Výhodou je, že je 

mohou sdílet všechy ostatní prvky systému. Zárověň vidíme, který dokument který prvek sdílí. 
 

Vlivy prostředí. 
 
Stavební díla a technologické celky mají možnost mít definovány Vlivy prostředí. Jak víme, bez definice Vlivů 

prostředí nelze stanovit příslušné revize. 
 

Kontroly a revize. 
 
Všechny prvky systému lze zařadit do skupin, které podléhají konkrétním druhům revizí, kontrol, kalibrací, údržbě a 

pod. Jelikož každý prvek může být v reálu začleněn do několika druhů kontrol, je tomu tak i v systému EIM©. Pokud si na 
základě evidovaných prvků vydefinujete druhy revizí, které máte provádět, můžete definovat skupiny takových prvků. 
Následně, nad takovou skupinou již provádíte konkrétní revizi pro konkrétní období. 

 



Zjištěné závady. 
 
Systém EIM© umožňuje uživateli, aby v rámci revize, kontroly a pod. evidoval i závady a nedostatky, zjištěné na 

konkrétním zařízení. Lze evidovat jak typy závad, tak i termíny odstranění, včetně odpovědnbé osoby. 
 

Poznámky. 
 
Rozsah popisu záznamu má sice bohaté možnosti, ale nebyl by dokonalý, pokud by nešlo tyto údaje doplnit o 

poznámky a komentáře. Je to obdoba toho, jak je člověk zvyklý pracovat s údaji např. v sešitě. Potřebuje-li, dopíše si v 
sešitě nějaký komentář. Stejnou možnost nabízí i systém EIM©. Téměř každý záznam na kartě detailu je možné doplnit 
poznámkou až s 2048 znaky.  

 

 
 
Obrázek 6 - Detail záznamu s poznámkami. 
 
Je-li na kartě detailu vybraná některá položka a je-li dostupná ikona pro zadání nové poznámky, můžete ji zapsat, jak 

ukazuje obrázek 7 - Zadání poznámky k záznamu. 
 

 
 
Obrázek 7 - Zadání poznámky. 
 
Zadáte-li typ poznámky jako Poznámka k záznamu, pak můžete poznámku vidět i z okna Hlavní nabídka či Vybraná 



skupina. Poznámky můžete zadávat dle libosti.   

Závislé objekty. 
Připojená zařízení. 
 
Odkazují-li se na vybraný záznam jiné záznamy, jsou tyto zobrazeny v uzlu detailu buď jako závislé objekty nebo jako 

připojená zařízení. 
 

Číselníky. 
 
Číselníky tvoří v systému EIM© základní stavební kameny a je jich použito okolo 50. Umožňují sjednocovat např. názvy 

pro snadné třídění a vyhledávání a pod. K řadě z nich má uživatel přístup, ovšem k některým, tzv. systémovým, přístup 
nemá. Číselníky obsahují téměř 16.000 předdefinovaných záznamů. 

 

Seznamy (Gridy). 
 
Široký rozsah ukládaných objektů je přímo předurčen pro vytváření potřebných seznamů (gridů). Systém EIM© 

disponuje téměř stovkou předdefinovaných gridů s neomezenou možností vlastního nastavení. Gridy umožňují přidávat 
a skrývat sloupce, třídit, seskupovat, filtrovat, vybírat či jinak definovat požadované výstupy. Tato nastavení lze libovolně 
ukládat a tak docílit stovek až tisíců možných výstupních kombinací, která jsou uživateli ihned k dispozici. Všechny takto 
definované seznamy lze exportovat a tisknout. Na obrázku 8 můžeme vidět, jak zobrazit grid pro všechny prvky skupiny 
Elektroinstalací stavebních děl. 

 

 
 
Obrázek 8 - Seznam všech elektroinstalací stavebních děl. 
 
Obdobným způsobem můžeme zobrazit grid pro všechny skupiny, které se nám objeví v okně Vybraná skupina. 
 
Výše jsme si ukázali, že i detail záznamu může mít celou řadu doplňující informací, vztahujících se právě ke kontrétnímu 

záznamu. Jak můžeme vidět na obrázku 9, klikneme-li na uzel, který má či může mít další podřazené záznamy, můžeme i 
tyto zobrazit v gridu. 

 



 
 
 
Obrázek 9 - Dostupné gridy detailu záznamu. 
 
 
 

Závěr. 
 
Systém Enterprise Inspection Manager© je mocným nástrojem v oblasti evidence zařízení a řízení revizí, kontrol, 

školení a pod. Nicméně, jeho jednotné a jednoduché ovládání, snadná škálovatelnost a cenová dostupnost z něj dělá 
uživatelsky přítulný systém, který je použitelný jak v malých, tak i ve velkých firmách. 

 
Do jakých detailů chce uživatel vést předepsanou evidenci, je plně v jeho režii. Může začít se základní evidencí a 

pokračovat až k vzájemnému propojení evidovaných prvků. Povinně vyplňované položky záznamu byly omezeny na 
minimum tak, aby měl uživatel patřičnou volnost a svobodu v rozhodování. Není zde omezení v počtu vkládaných záznamů 
a to jakýchkoliv! 

 
Tento dokument slouží jako základní úvod do problematiky ovládání systému. Snaží se popsat základní filosofii 

systému a ukázat, jak snadně a jednoduše jze se systémem pracovat. Výhodou je, že prakticky nelze nic pokazit. 
Vzhledem k implementaci historie, jsou všechny úkony vratné. Jedinečností je, že si nic nesmažu, že se vždy všude 
proklikám k cíli a vždy se mohu vrátit do původního bodu (stavu). A kdo nic nedělá ten nic nezkazí. Proto není třeba se 
tohoto obávat, ale naplno vstoupit. Počáteční ostych a obava se brzy rozplyne a jako odměna se dostaví pocit uspokojení 
nad vlastní prací. Začnete-li systém EIM© pužívat, objevíte ještě celou řadu skrytých možností, jejichž popis by byl nad 
rámec tohoto dokumentu. 

 
 
Vaše dotazy a podněty rádi zodpovíme na: 
 
info@digitaldata3d.eu 
+420 777 6204016 
 
 
Hodně zábavy a počáteční trpělivosti při objevování a chápání filosofie systému vám přeje vývojový tým 
Digital Data 3D, s. r. o. 
 


