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  Příloha A 

Ukázka dávkového souboru aplikace Clip.exe. 

@echo off 
SET output=c:\clip\incoming_dp.html 
echo ^<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 
Transitional//EN"^> > %output% 
echo ^<html^> >> %output% 
echo ^<head^> >> %output% 
echo ^<meta http-equiv="content-type" content="text/html; 
charset=utf-8"^> >> %output% 
echo ^<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com"^> 
>> %output% 
echo ^</head^> >> %output% 
echo ^<body onload="return submitForm()"^> >> %output% 
echo ^<script language="JavaScript"^> >> %output% 
echo function submitForm(){ >> %output% 
echo document.formular.submit(); >> %output% 
echo } >> %output% 
echo ^</script^> >> %output% 
echo ^<form id="10" name="formular" 
action="http://127.0.0.1/dp/objednani.php" method="POST"^> >> 
%output% 
echo ^<input type="hidden" name="postIncommingTelNumber" value=%1^> 
>> %output% 
echo ^<input type="hidden" name="postIncommingSecret" 
value="secret123"^> >> %output% 
echo ^</form^> >> %output% 
echo ^</body^> >> %output% 
echo ^</html^> >> %output% 
"C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe" %output% 
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  Příloha B 

Ukázka vygenerovaného html souboru aplikací Clip.exe. 

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">  
<html>  
<head>  
<meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8">  
<meta name="generator" content="PSPad editor, www.pspad.com">  
</head>  
<body onload="return submitForm()">  
<script language="JavaScript">  
function submitForm(){  
document.formular.submit();  
}  
</script>  
<form id="10" name="formular" 
action="http://127.0.0.1/dp/objednani.php" method="POST">  
<input type="hidden" name="postIncommingTelNumber" 
value="+420777777777">  
<input type="hidden" name="postIncommingSecret" value="secret123">  
</form>  
</body>  
</html> 
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  Příloha C 

Uživatelská příručka Telefonního objednávkového systému 

Telefonní objednávkový systém je webová aplikace, zajišťující příjem a 

zpracování telefonických objednávek pro provozovny, zabývající rozvozem jídel až do 

domu. 

Při příchozím volání na mobilní telefon, určený pro příjem objednávek, se 

provede přenesení čísla z telefonu do systému. Předané číslo se vyhledá v databázi 

zákazníků. Pokud je nalezena shoda, obsluze se zobrazí identifikace zákazníka, dle 

nastavení systému i jeho poslední objednávky. Poté obsluha vytvoří vlastní objednávku. 

Systém pracuje ve webovém prohlížeči a ke své činnosti je nutné mít povolen 

Javascript. Doporučený a testovaný webový prohlížeč je Mozilla Firefox řady 3. Práce 

se systémem je velice jednoduchá a intuitivní. 

Systém poskytuje tři druhy uživatelských účtů (rolí): administrátorský účet, účet 

operátora a účet provoz.  

Aplikace Clip 

Pro správnou funkčnost celého systému je nutné mít na počítači, kde se budou 

provádět objednávky, připojený mobilní telefon pomocí technologie Bluetooth a 

spuštěnou aplikaci Clip. Tato aplikace zajišťuje vlastní předávání telefonního čísla. Více 

viz. kapitola 4.6.4. 
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Uživatelské rozhraní, role operátor 

Po přihlášení do systému je zobrazen přehled aktivních objednávek, což jsou ty 

co nebyly ještě vyřízeny (viz. Obrázek C.1). Pokud není žádná objednávka aktivní, tak 

je seznam prázdný. 

Obrázek C.1 Seznam nevyřízených objednávek 

Z obrázku jsou zřetelně vidět tři nevyřízené objednávky. Pro vyřízení 

objednávek vyplníme z rozbalovacího menu řidiče. Po vybrání se zobrazí ikonka pro 

vytisknutí objednávky. Po vytisknutí je objednávka vyřízena a ze seznamu se sama 

odstraní. Pokud se jedná o objednávku, kdy není požadován závoz, tak se řidič 

vyplňovat nemusí a ikona tisku je ihned zobrazena. 

V horním levém rohu je odkaz „Vytvořit manuální objednávku“ toho je možno 

využít při objednávce, která není telefonická. Jedná se o případ, kdy zákazník přijde 

přímo na provozovnu. U takto provedených objednávek se neuplatňuje slevová akce. 

Informace „AKCE“ je zobrazena pouze, když administrátor nadefinuje slevovou 

akci. Informuje také jak je daná akce nadefinovaná. 

Při příchozím hovoru na mobilní telefon, se zobrazí nové okno prohlížeče 

s identifikací volajícího, pokud je již evidován v databázi. V opačném případě se 

zobrazí pouze telefonní číslo a adresa se musí zadat před dokončením objednávky. 
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Následující obrázek zobrazuje příchozí hovor již evidovaného zákazníka, 

operátor jej již může oslovit jménem. Také jsou zobrazeny poslední zákazníkovy 

objednávky (počet zobrazovaných objednávek se dá nastavit v administraci, kde je 

možno i tuto funkcionalitu vypnout). 

 
Obrázek C.2 Příchozí hovor 

Při kliknutí na danou skupinu jídel, je zobrazen seznam možných položek 

výběru. V pravém sloupci je možno označit položku, popřípadě změnit počet kusů a 

kliknout na „Přidat do objednávky“. Jako další možnost se nabízí dvakrát kliknout na 

daný řádek, po této akci se položka v řádku taktéž přidá do objednávky. Tato 

funkcionalita výrazně zrychluje vytvoření nové objednávky. 
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Obrázek C.3 Nabídka jídel ze skupiny saláty 

V objednávce můžeme pokračovat dále, kliknutím na jinou skupinu jídel a 

provést výběr dalšího pokrmu dle přání zákazníka.  

Vybrané položky z jídelníčku se zobrazují v horní polovině systému, jak ukazuje 

obrázek C.4. Je zobrazena také celková cena objednávky. Pokud zákazník dosáhl na 

možnost slevy, tak se tato informace zobrazí taktéž. Pro dokončení objednávky se 

ujistěte, zda má být závoz proveden na zobrazovanou adresu, pokud tomu tak není. je 

nutné adresu zadat. Tato možnost se skrývá pod tlačítkem „Vyber místo doručení“. 
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Obrázek C.4 Potvrzení objednávky 

Při zadávání nové adresy se zobrazí okno s formulářem, kde provedeme 

vyplnění požadovaných údajů. Pokud nebudou všechny položky vyplněny, uložení se 

neprovede a bude ohlášena chyba. Po správném zadání údajů je objednávka připravena 

a může ji uložit, kliknout na „Uložit objednávku“, po kliknutí se okno uzavře a 

vytvořená objednávka se zobrazí v přehledu objednávek. 
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Obrázek C.5 Výběr místa doručení 

Uživatelské rozhraní, role provoz 

Tato role je totožná s rolí operátor, avšak neumožňuje vytvářet objednávky. Role 

je určená pro provoz (kuchaři). Na monitoru jsou zobrazovány pokrmy, které se mají 

připravit. Když je pokrm připraven, provedeme výběr řidiče a tisk objednávky, čímž je 

objednávka vyřízena. 

Operátor se může nacházet v jiné místnosti, evidovat nové objednávky a 

sledovat jejich vyřízení. 

Uživatelské rozhraní, role administrátor 

Po přihlášení uživatele s oprávněním administrátor, je zobrazeno pracovní 

prostředí  administrační časti. V této sekci je menu se šesti položkami. Jednotlivé 

odkazy v menu budou dále popsány. 
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Zobrazení objednávek 

Jako aktuální stránka se zobrazuje výčet provedených objednávek aktuálního 

dne. Pomocí formuláře je možno si vybrat, za jaká období se mají data zobrazit. Vše 

názorně ukazuje obrázek C.6. v němž jsou zobrazena data za čtvrtý měsíc v roce 2010. 

Na konci seznamu je uvedena celková tržba za zobrazené období. Tlačítko „Export dat“ 

umožňuje provést export zobrazených dat do souboru ve formátu csv. 

 
Obrázek C.6 Zobrazení objednávek 

Zobrazení a správa zákazníků 

Další položkou v menu je možnost zobrazení zákazníků (viz. obrázek C.7). Po 

kliknutí na tento odkaz se zobrazí seznam uložených zákazníků, jejich adresa a telefonní 
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číslo. V seznamu zákazníku je možno vyhledávat dle příjmení, jako zástupný znak lze 

použít hvězdičku (*). Pro vyhledání příjmení Galčan můžeme také použít „*lč*“. Po 

zadání tohoto dotazu k vyhledání, budou zobrazeny všechny příjmení, které obsahují 

písmena „lč“. 

Zákazníky je možno editovat kliknutím na ikonku editace. V editaci můžeme 

provést změnu údajů daného zákazníka. Při kliknutí na ikonu pro výmaz, dojde 

k vymazání zákazníka z databáze. 

Zákazníci se nemusí přidávat pouze při vytváření objednávek, ale je možno je 

přidat i zde, a to po kliknutí na tlačítko „Přidat zákazníka“. Zobrazený formulář 

vyplníme požadovanými údaji a potvrdíme. 

Při správě zákazníků se jedná o vyplňování formulářů a proto zde neuvádím 

doprovodné obrázky pro úkony s tím spojené. 

 
Obrázek C.7 Zobrazení zákazníků 

Zobrazení a správa personálu 

V zobrazení personálu (viz. obrázek C.8) jsou evidování zaměstnanci, kteří 

systém využívají. Opět je možno záznamy upravovat či mazat. Po kliknutí na tlačítko 
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„Přidat zaměstnance“ je opět zobrazen formulář. Vyplníme požadované údaje (iniciály, 

heslo, login, určení role) a potvrdíme. 

Při správě zaměstnanců se také jedná o vyplňování formulářů. 

 
Obrázek C.8 Zobrazení zaměstnanců (personálu) 

Zobrazení a správa jídelníčku 

Správu jídelníčku najdete pod odkazem „Jídelník“ (viz. obrázek C.9). Zde se pro 

jednotlivé skupiny jídel zobrazují seznamy pokrmů v jídelníčku. Opět je možno v 

jídelníčku jídla upravovat, či mazat. Pro přidání nového pokrmu slouží tlačítko „Přidat 

jídlo“ opět je zobrazen formulář (viz. obrázek C.10). 

 
Obrázek C.9 Zobrazení jídelníčku 
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Pro přidání nového záznamu do jídelníčku zvolíme z rozbalovacího seznamu 

skupinu daného pokrmu, zadáme číselné označení v poli „číslo“ a vyplníme cenu. 

Políčko „Cena2“ a „Cena3“ se vyplňuje pouze, pokud se jedná o pizzu, která se vyrábí 

v různých velikostech. Následně vyplníme název a popis pokrmu. Pokud máme vše 

vyplněno, klikneme na tlačítko „Přidat jídlo“. 

 
Obrázek C.10 Přidání nového pokrmu 

Zobrazení statistiky 

Na obrázku C.11 je ukázka zobrazení statistiky. Jedná se o zobrazení zákazníků 

a celkových cen jejich objednávek ve vámi definovaném časovém úseku. 
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Obrázek C.11 Zobrazení zaměstnanců (personálu) 

Menu nastavení 

V tomto menu je možno provádět změnu přístupového hesla uživatelům 

systému, nastavit zda se budou operátorovi při příchozím volání zobrazovat 

zákazníkovy předešlé objednávky. Jako další je možnost nastavení akce, jedná se 

definici podmínek, za kterých může zákazník získat slevu. Jako poslední je výmaz 

(odstranění) starých objednávek z databáze. Na obrázku C.12 je zobrazen formulář pro 

nastavení možnosti slevy. 

 
Obrázek C.12 Zobrazení nastavení slevy (akce) 
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Doufám, že ovládání systému je jednoduché a každodenní práce s ním bude  

pohodlná a příjemná. 
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  Příloha D 

Obsah CD 

Clip Aplikace Clip a její konfigurační soubor  

Clip_zdroj Zdrojové soubory k aplikaci Clip 

DB_model V adresáři je umístěn soubor s datovým modelem 

Demo Přihlašovací údaje k demu objednávkového systému. 
Soubory potřebné pro simulací příchozího volání 

install Instalátory Apache, MySQL, PHP, DB Designer 

Sql Sql soubor pro vytvoření databáze, tabulek a vylnění 
základních dat. 

telsystem Zdrojové kódy Telefonního objednávkového systému 

text Text diplomové práce 

 

 


