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A. Případy užití 
 

Případ užití: Oznámení vadného produktu 

ID:  

UC001 

Účastníci:  

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití:  

UC002: Vybrat zákazníka 

UC003: Vybrat produkt 

UC005: Nastavit záruku 

UC006: Zkontrolovat sériové číslo 

Vstupní podmínky: Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Případ užití začíná tehdy, kdy zákazník ohlásí vadný produkt 

2. Pracovník zadá volbu Nový pro založení nového zakázkového listu 

3. Systém zobrazí formulář pro pořízení dat k zakázce 

4. Systém vyplní datum oznámení na aktuální datum 

5. Systém vypíše automaticky generované RMA zakázky 

6. Systém nastaví status zákazníka na Oznámeno 

7. Systém vyplní jméno aktuálně přihlášeného uživatele do textového pole s názvem Vystavil 

8. INCLUDE UC002: Vybrat zákazníka 

9. INCLUDE UC003: Vybrat produktu 

10. Pracovník vybere ze seznamu požadovaný způsob opravy 

11. Pracovník zadá datum prodeje produktu 

12. INCLUDE UC005: Nastavit záruky 

13. Pracovník pořídí data k zakázce (důležitost, číslo objednávky, číslo faktury, oznámené sériové 

číslo produktu, závadu udanou zákazníkem, poznámku) 

14. INCLUDE UC006: Zkontrolovat sériové číslo 

15. Pracovník zadá volbu Uložit 

16. Systém uloží novou zakázku do databáze a aktualizuje hlavní tabulku zakázek 

Výstupní podmínky:  V systému je evidována nová zakázka 

Alternativní scénář:  

pracovník může kdykoliv ukončit zadávání zakázky volbou Zpět 
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Případ užití: Přijetí produktu k reklamaci 

ID: 

UC013 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

UC015: Tisk protokolu 

Vstupní podmínky: Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Pracovník zadá volbu Upravit 

3. Systém zobrazí hlavní formulář vybrané zakázky a vyplní veškerá data pořízená při oznámení 

reklamace 

4. Pracovník zadá datum přijetí produktu 

5. Systém vyplní jméno aktuálně přihlášeného uživatele do pole s názvem Přijal 

6. Systém nastaví status zákazníka na Přijato 

7. Pracovník pořídí údaje o přijatém produktu (přijaté sériové číslo, příslušenství dodané 

s produktem, stav přijatého produktu, závadu zjištěnou při přijetí, poznámku) 

8. Pracovník dá pokyn k uložení zakázky 

9. Systém aktualizuje zakázku v databázi o nové hodnoty a zobrazí aktualizovanou tabulku 

zakázek 

10. Pracovník dá pokyn k vytištění přijímacího protokolu 

11. INCLUDE UC015: Tisk protokolu 

Výstupní podmínky: 

Aktualizována hlavní tabulka zakázek o nové hodnoty 

Alternativní scénář:  
Pracovník může v každém kroku dát pokyn k uložení zakázky nebo navrácení zpět do hlavního 

okna 
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Případ užití: Odeslání produktu dodavateli 

ID: 

UC020 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

UC021: Vybrat dodavatele 

UC022: Vybrat způsob odeslání 

Vstupní podmínky:  

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Pracovník zadá volbu Upravit 

3. Systém zobrazí hlavní formulář vybrané zakázky a vyplní veškerá data pořízená při oznámení 

reklamace a přijetí produktu do reklamace 

4. INCLUDE UC021: Vybrat dodavatele 

5. Systém nastaví status dodavatele na Čekání na RMA 

6. Pracovník pořídí údaje o odeslání produktu dodavateli (RMA dodavatele, prodejní doklad 

dodavatele, přepravní číslo, požadovaný způsob vyřízení) 

7. Systém změní status dodavatele na K odeslání dodavateli  

8. INCLUDE UC022: Vybrat způsob odeslání 

9. Pracovník zadá datum odeslání dodavateli 

10. Systém změní status dodavatele na Odesláno dodavateli 

11. Pracovník dá pokyn k uložení zakázky 

12. Systém aktualizuje zakázku v databázi o nové hodnoty a zobrazí aktualizovanou tabulku 

zakázek 

Výstupní podmínky: 

Aktualizována hlavní tabulka zakázek o nové hodnoty 

Alternativní scénář:  
Pracovník může v každém kroku dát pokyn k uložení zakázky nebo navrácení zpět do hlavního 

okna 
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Případ užití: Přijetí produktu od dodavatele 

ID: 

UC026 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

Body rozšíření: 

<Zadat dobropis dodavatele> 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Pracovník zadá volbu Upravit 

3. Systém zobrazí hlavní formulář vybrané zakázky a vyplní veškerá data pořízená při oznámení 

reklamace, přijetí produktu do reklamace a odeslání produktu dodavateli 

4. Pracovník zadá způsob vyřízení dodavatelem 

<Zadat dobropis dodavatele> 

5. Pracovník pořídí údaje k přijetí produktu od dodavatele (nové sériové číslo, vyjádření 

k opravě, poznámka) 

6. Pracovník zadá datum vyřízení dodavatelem 

7. Systém nastaví status dodavatele na Vyřízeno 

8. Pracovník dá pokyn k uložení zakázky 

9. Systém aktualizuje zakázku v databázi o nové hodnoty a zobrazí aktualizovanou tabulku 

zakázek 

Výstupní podmínky: 

Aktualizována hlavní tabulka zakázek o nové hodnoty 

Alternativní scénář: 

Pracovník může v každém kroku dát pokyn k uložení zakázky nebo navrácení zpět do hlavního 

okna 
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Případ užití: Odeslání produktu zákazníkovi 

ID: 

UC029 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

UC015: Tisk protokolu 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Pracovník zadá volbu Upravit 

3. Systém zobrazí hlavní formulář vybrané zakázky a vyplní veškerá data pořízená při oznámení 

reklamace, přijetí produktu do reklamace, odeslání dodavateli, přijetí od dodavatele a vyřízení 

reklamace 

4. Pracovník zadá datum odeslání/vyzvednutí 

5. Systém nastaví status zákazníka na Vyřízeno 

6. Pracovník dá pokyn k uložení zakázky 

7. Systém aktualizuje zakázku v databázi o nové hodnoty a zobrazí aktualizovanou tabulku 

zakázek 

8. Pracovník dá pokyn k vytištění předávacího protokolu 

9. INCLUDE UC015: Tisk protokolu 

Výstupní podmínky: 

Pracovník může v každém kroku dát pokyn k uložení zakázky nebo navrácení zpět do hlavního 

okna 
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Případ užití: Vyřízení reklamace 

ID: 

UC027 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

UC022: Vybrat způsob odeslání 

Body rozšíření: 

<Zadat dobropis zákazníka> 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavni scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Pracovník zadá volbu Upravit 

3. Systém zobrazí hlavní formulář vybrané zakázky a vyplní veškerá data pořízená při oznámení 

reklamace a přijetí produktu do reklamace 

4. Pracovník zadá způsob vyřízení 

<Zadat dobropis zákazníka> 

5. INCLUDE UC022: Vybrat způsob odeslání 

6. Pracovník zadá datum vyřízení reklamace 

7. KDYŽ způsob odeslání = Osobně 

7.1. Systém nastaví status zákazníka na Čekání na vyzvednutí 

8. Jinak: 

8.1. Systém nastaví status zákazník na K odeslání zákazníkovi 

9. Pracovník pořídí údaje o vyřízení reklamace (přepravní číslo, sériové číslo, popis opravy, 

poznámka)  

10. Pracovník dá pokyn k uložení zakázky 

11. Systém aktualizuje zakázku v databázi o nové hodnoty a zobrazí aktualizovanou tabulku 

zakázek  

Výstupní podmínky: 

Aktualizována hlavní tabulka zakázek o nové hodnoty 

Alternativní scénář: 

Pracovník může v každém kroku dát pokyn k uložení zakázky nebo navrácení zpět do hlavního 

okna 
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Rozšiřující případ užití: Zadat dobropis dodavatele 

ID:UC004 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Rozšiřuje: 

UC026 Přijetí produktu od dodavatele v bodě <Zadat dobropis dodavatele> 

Vstupní podmínky: 

Způsob vyřízení dodavatelem=Dobropis 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník pořídí údaje o dobropisu (číslo, částku, měnu, datum vystavení, datum zaplacení) 

2. Systém tyto údaje zobrazí v hlavním formuláři zakázky 

Výstupní podmínky: 

Ve formuláři zakázky jsou evidovány data o dobropisu dodavatele 

 

Rozšiřující případ užití: Zadat dobropis zákazníka 

ID: 

UC028 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Rozšiřuje: 

UC027 vyřízení reklamace v bodě <Zadat dobropis zákazníka> 

Vstupní podmínky: 

Způsob vyřízení = Dobropis 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník pořídí údaj číslo dobropisu 

2. Pracovník zadá způsob platby 

3. KDYŽ způsob platby = Převodem a není zadáno číslo účtu zákazníka 

3.1. Systém nastaví status zákazníka na Čekání na číslo účtu 

<Vložit číslo účtu> 

4. Pracovník zadá údaje dobropisu (částka, měna) 

5. Pracovník zadá datum vystavení dobropisu 

6. Systém nastaví status zákazníka na Čekání na zaplacení 

7. Pracovník zadá datum zaplacení dobropisu 

8. Systém nastaví status zákazníka na Vyřízeno 

Výstupní podmínky: 

Ve formuláři zakázky jsou evidovány data o dobropisu zákazníka 
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Případ užití: Tisk protokolu 

ID: 

UC015 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC016: Tisk příjímacího protokolu 

UC017: tisk předávacího protokolu 

Vstupní podmínky: je vyplněno datum přijetí produktu 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Tisk na hlavním formuláři aplikace 

2. Systém zobrazí formulář pro výběr typu protokolu 

3. Pracovník vybere typ protokolu 

4. Pracovník vybere, zda tisknout do PDF souboru nebo na tiskárnu 

5. Pracovník zadá volbu Tisk 

6. KDYŽ typ protokolu je přijímací protokol 

6.1. INCLUDE UC016: Tisk přijímacího protokolu 

7. Jinak: 

7.1. INCLUDE UC017: Tisk předávacího protokolu 

Výstupní podmínky: 
Vygenerovaný tiskový protokol 

 

Případ užití: Tisk přijímacího protokolu 

ID: 

UC016 

Účastníci: 

Vstupní podmínky: 

Typ protokolu = přijímací protokol 

Hlavní scénář: 

1. KDYŽ zvolen tisk na tiskárnu 

1.1. INCLUDE UC018: Tisk na tiskárnu 

2. Jinak: 

2.1. INCLUDE UC019: Tisk do PDF souboru 

 

Případ užití: Tisk předávacího protokolu 

ID: 

UC017 

Účastníci: 

Vstupní podmínky:  
Typ protokolu = předávací protokol 

Hlavní scénář: 

1. KDYŽ zvolen tisk na tiskárnu 

1.1. INCLUDE UC018: Tisk na tiskárnu 

2. Jinak: 

2.1. INCLUDE UC019: Tisk do PDF souboru 
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Případ užití: Tisk na tiskárnu 

ID: 

UC018 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Vstupní podmínky:  
Zvolen tisk na tiskárnu 

Hlavní scénář: 

1. Systém zobrazí formulář pro výběr tiskárny 

2. Pracovník vybere tiskárnu a dá pokyn k tisku 

3. Systém vygeneruje tiskovou sestavu a pošle ji na tiskárnu 

Výstupní podmínky: 

Vytištěný protokol 

 

Případ užití: Tisk do PDF souboru 

ID: 

UC019 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Vstupní podmínky: 

Zvolen tisk do PDF souboru 

Hlavní scénář: 

1. Systém zobrazí formulář nastavení adresářové cesty pro uložení protokolu 

2. Pracovník zadá adresářovou cestu 

3. Systém vygeneruje tiskovou sestavu ve formátu PDF a uloží jej do adresáře zadaného 

pracovníkem 

Výstupní podmínky:  

Uložený vygenerovaný protokol v adresáři 

 

Případ užití: Vyhledat zakázku 

ID: 

UC014 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Body rozšíření: 

<Projít výskyty> 

Vstupní podmínky:  
Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá do pole pro vyhledávání hledaný text a stiskne klávesu ENTER 

2. Najde-li systém výskyt hledaného výrazu v tabulce zakázek 

2.1. Systém označí řádek tabulky zakázek, ve kterém se vyskytuje první hledaný výraz 

<Projít výskyty> 

3. Jinak: 

3.1. Systém neoznačí žádný řádek tabulky zakázek 

Výstupní podmínky: 
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Rozšiřující případ užití: Projít výskyty 

ID: 

UC034 

Rozšiřuje: 

UC014: Vyhledat zakázku v bodě <Projít výskyty> 

Vstupní podmínky: 

Nalezen alespoň jeden výskyt hledaného slova v tabulce zakázek 

Hlavní scénář: 

1. KDYŽ pracovník zadá volbu Další 

1.1. Systém označí řádek s dalším výskytem hledaného slova 

2. KDYŽ pracovník zadá volbu Předchozí 

2.1. Systém označí řádek s předchozím výskytem hledaného slova 

Výstupní podmínky: 

Označený řádek tabulky zakázek s výskytem hledaného slova 

 

Případ užití: Zkontrolovat sériové číslo 

ID: 

UC006 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Vstupní podmínky: 

Hlavní scénář: 

1. Případ užití začíná tehdy, kdy pracovník vyplní sériové číslo produktu v sekci oznámení 

reklamace 

2. Pracovník vepíše sériové číslo produktu do určeného pole 

3. Systém zkontroluje, zda již je sériové číslo v databázi 

4. KDYŽ je sériové číslo již v databázi: 

4.1. Je pracovníkovi nahlášeno, že se již toto sériové číslo v databázi vyskytuje 

5. Pracovník potvrdí zprávu 

Výstupní podmínky: v hlavním formuláři zakázky, v sekci oznámení reklamace, je zadáno 

sériové číslo zakázky 

 

Případ užití: Nastavit záruku 

ID: 

UC005 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Body rozšíření: 

<Nastavit záruční-mimozáruční> 

<Nastavit odstoupení> 

Vstupní podmínky: zadáno datum prodeje produktu, požadovaný způsob vyřízení zákazníka 

Hlavní scénář: 

1. Případ užití nastává tehdy, kdy pracovník vyplní nebo změní datum prodeje produktu a 

zároveň je vyplněn požadovaný způsob vyřízení zákazníka 

2. Systém zjistí typ zákazníka a požadovaný způsob vyřízení zákazníka 

<Nastavit záruční-mimozáruční> 

<Nastavit odstoupení> 

Výstupní podmínky: v hlavním formuláři zakázky je vyplněn typ záruky 
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Rozšiřující případ užití: Nastavit záruční-mimozáruční 

ID:  
UC007 

Rozšiřuje: 

UC005 Nastavit záruku v bodě <Nastavit záruční-mimozáruční> 

Vstupní podmínky: 

Požadovaný způsob vyřízení zákazníka != Odstoupení a je vyplněno datum prodeje produktu 

Hlavní scénář: 

1. Systém zkontroluje typ zákazníka 

2. KDYŽ typ zákazníka je Spotřebitel 

2.1. KDYŽ rozdíl data oznámení a data prodeje produktu je menší jak dva roky, systém 

nastaví záruku na záruční 

2.2. Jinak systém nastaví záruku na mimozáruční 

3. KDYŽ typ zákazníka je Firma 

3.1. KDYŽ rozdíl data oznámení a data prodeje produktu je menší jak rok, systém nastaví 

záruku na záruční 

3.2. Jinak systém nastaví záruku na mimozáruční 

Výstupní podmínky:  

V hlavním formuláři zakázky je vyplněn typ záruky na Záruční nebo Mimozáruční 

 

Rozšiřující případ užití: Nastavit odstoupení 

ID: 

UC008 

Rozšiřuje: 

UC005 Nastavit záruku v bodě <Nastavit odstoupení> 

Vstupní podmínky: 

Požadovaný způsob vyřízení zákazníka = Odstoupení a je vyplněno datum prodeje produktu 

Hlavní scénář: 

1. Systém zkontroluje typ zákazníka 

2. KDYŽ typ zákazníka je Spotřebitel 

2.1. KDYŽ rozdíl data oznámení a data prodeje produktu je menší jak 14 dní, systém nastaví 

záruku na odstoupení 

2.2. Jinak systém nahlásí chybovou hlášku o nemožnosti odstoupit, z důvodu překročení 14-ti 

denní lhůty 

3. KDYŽ typ zákazníka je Firma 

Systém nahlásí chybové hlášení o nemožnosti odstoupení pro firemního zákazníka 

Výstupní podmínky: 

V hlavním formuláři zakázky je vyplněn typ záruky na Odstoupení 

 

  



13 

 

Případ užití: Vybrat způsob odeslání 

ID: 
UC022 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Body rozšíření: 

<Přidat způsob odeslání> 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník dá pokyn k zobrazení seznamu způsobů odeslání 

2. Systém zobrazí seznam způsobů odeslání 

<Přidat způsob odeslání> 

3. Pracovník vybere způsob odeslání 

 

Případ užití: Vybrat dodavatele 

ID: 

UC021 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Body rozšíření: 

<Přidat dodavatele> 

<Editovat dodavatele> 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Případ užití začíná tehdy, kdy pracovník píše do pole pro název dodavatele 

2. Systém zobrazí seznam dodavatelů (název, id dodavatele) odpovídající zadanému textu 

<Přidat dodavatele> 

3. Pracovník vybere dodavatele ze seznamu 

4. Systém načte údaje o vybraném dodavateli z databáze a vyplní jej v hlavním formuláři 

zakázky 

<Editovat dodavatele> 

5. Systém skryje seznam dodavatelů 

Výstupní podmínky: 

Ve formuláři zakázky jsou vyplněny údaje o dodavateli (název dodavatele) 
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Případ užití: Vybrat produkt 

ID: 

UC003 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Body rozšíření: 

<Přidat produkt> 

<Editovat produkt> 

Vstupní podmínky: Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Případ užití začíná tehdy, kdy pracovník píše do pole pro katalogové číslo produktu 

2. Systém zobrazí seznam produktů (katalogové číslo produktu, název produktu , id produktu) 

odpovídající zadanému textu 

<Přidat produkt> 

3. Pracovník vybere produkt ze seznamu 

<Editovat produkt> 

4. Systém načte údaje o vybraném produktu z databáze a vyplní jej v hlavním formuláři zakázky 

5. Systém skryje seznam produktů 

Výstupní podmínky: Ve formuláři zakázky jsou vyplněny údaje o produktu (katalogové číslo, 

název) 

 

Případ užití: Vybrat zákazníka 

ID: 

UC002 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Body rozšíření: 

<Přidat zákazníka> 

<Editovat zákazníka> 

Vstupní podmínky: Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Případ užití začíná tehdy, kdy pracovník píše do pole pro název zákazníka 

2. Systém zobrazí seznam zákazníků (název zákazníka, id zákazníka) odpovídající zadanému 

textu 

<Přidat zákazníka> 

3. Pracovník vybere zákazníka ze seznamu 

<Editovat zákazníka> 

4. Systém načte údaje o vybraném zákazníkovi z databáze a vyplní jej v hlavním formuláři 

zakázky 

5. Systém skryje seznam zákazníků 

Výstupní podmínky: Ve formuláři zakázky jsou vyplněny údaje o zákazníkovi (název, ulice, 

město, psč, telefon, email, číslo účtu) 
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Rozšiřující případ užití: Přidat způsob odeslání 

ID: 

UC025 

Rozšiřuje: 

UC022 Vybrat způsob odeslání v bodě <Přidat způsob odeslání> 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Přidat 

2. Systém zobrazí formulář pro zadání nového způsobu odeslání 

3. Pracovník zadá nový způsob odeslání 

4. Pracovník dá pokyn k uložení 

5. Systém uloží nový způsob odeslání do databáze a aktualizuje seznam způsobů odeslání 

v hlavním formuláři zakázky 

 

Rozšiřující případ užití: Přidat zákazníka 

ID: 

UC009 

Rozšiřuje: 

UC002 Vybrat zákazníka v bodě <Přidat zákazníka> 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Přidat nového zákazníka 

2. Systém zobrazí formulář pro pořízení údajů o zákazníkovi  

3. Pracovník pořídí údaje o zákazníkovi (název, ulice, město, psč, telefon, email, telefonní 

předvolba, typ zákazníka, číslo bankovního účtu) 

4. Pracovník dá pokyn k uložení údajů 

5. Systém uloží údaje do databáze a zobrazí je v hlavním formuláři zakázky 

 

Rozšiřující případ užití: Evidovat zákazníka 

ID: 

UC010 

Rozšiřuje: 

UC002 Vybrat zákazníka v bodě <Evidovat zákazníka> 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Upravit zákazníka 

2. Systém zobrazí formulář s vyplněnými údaji vybraného zákazníka  

3. Pracovník změní potřebné údaje o zákazníkovi 

4. Pracovník dá pokyn k uložení údajů 

5. Systém aktualizuje údaje v databázi a aktualizuje je v hlavním formuláři zakázky 
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Rozšiřující případ užití: Přidat dodavatele 

ID: 

UC023 

Rozšiřuje: 

UC021 Vybrat dodavatele v bodě <Přidat dodavatele> 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Přidat nového dodavatele 

2. Systém zobrazí formulář pro pořízení údajů o dodavateli 

3. Pracovník pořídí údaje o dodavateli (název dodavatele) 

4. Pracovník dá pokyn k uložení údajů 

5. Systém uloží údaje do databáze a zobrazí je v hlavním formuláři zakázky 

 

Rozšiřující případ užití: Přidat produkt 

ID: 

UC011 

Rozšiřuje: 

UC003 Vybrat produkt v bodě <Přidat produkt> 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Přidat nový produkt 

2. Systém zobrazí formulář pro pořízení údajů o produktu  

3. Pracovník pořídí údaje o produktu (katalogové číslo, název) 

4. Pracovník dá pokyn k uložení údajů 

5. Systém uloží údaje do databáze a zobrazí je v hlavním formuláři zakázky 

 

Rozšiřující případ užití: Editovat dodavatele 

ID: 

UC024 

Rozšiřuje: 

UC021 Vybrat dodavatel v bodě <Editovat dodavatele> 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Upravit dodavatele 

2. Systém zobrazí formulář s vyplněnými údaji o dodavateli 

3. Pracovník změní potřebné údaje o dodavateli 

4. Pracovník dá pokyn k uložení údajů 

5. Systém aktualizuje údaje v databázi a aktualizuje je v hlavním formuláři zakázky 
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Rozšiřující případ užití: Editovat produkt 

ID: 

UC012 

Rozšiřuje: 

UC003 Vybrat produkt v bodě <Editovat produkt> 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník zadá volbu Upravit produkt 

2. Systém zobrazí formulář s vyplněnými údaji vybraného produktu  

3. Pracovník změní potřebné údaje o produktu 

4. Pracovník dá pokyn k uložení údajů 

5. Systém aktualizuje údaje v databázi a aktualizuje je v hlavním formuláři zakázky 

 

 

Případ užití: Filtrovat zakázky 

ID: 

UC031 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Jsou vybrány hodnoty, dle kterých se má filtrovat 

Hlavní scénář: 

1. Systém načte hodnoty, dle kterých se má filtrovat 

2. Systém sestaví dotaz pro databázi a použije jej 

3. Systém aktualizuje tabulku zakázek daty získanými z databáze dle hodnot pro filtrování 

Výstupní podmínky: 

Tabulka zakázek obsahující zakázky vyhovující filtrovaným hodnotám 
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Případ užití: Editovat zakázku 

ID: 
UC033 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

Body rozšíření: 

Vstupní podmínky: 

Pracovník přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Pracovník zadá volbu Upravit 

3. Systém zobrazí hlavní formulář vybrané zakázky a vyplní veškerá zakázky evidovaná v 

databázi 

4. Pracovník změní potřebná data a dá pokyn k uložení zakázky 

5. Systém aktualizuje zakázku v databázi o nové hodnoty a zobrazí aktualizovanou tabulku 

zakázek 

Výstupní podmínky: 

Aktualizována hlavní tabulka zakázek o změněné hodnoty 

Alternativní scénář: 

Pracovník může v každém kroku dát pokyn k uložení zakázky nebo navrácení zpět do hlavního 

okna 

 

Případ užití: Smazat zakázku 

ID: 
UC032 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC014: Vyhledat zakázku 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. INCLUDE UC014: Vyhledat zakázku 

2. Systém označí tento řádek 

3. Pracovník zadá volbu Smazat 

4. Systém zobrazí formulář pro potvrzení smazání 

5. Pracovník potvrdí smazání 

6. Systém označí zakázku za smazanou 

7. Systém aktualizuje tabulku zakázek 

Výstupní podmínky: 

Tabulka zakázek neobsahující smazanou zakázku 
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Případ užití: Export do XLS souboru 

ID: 

UC030 

Účastníci: 

Pracovník společnosti 

Zahrnuté případy užití: 

UC031: Filtrovat zakázky 

Vstupní podmínky: 

Pracovník je přihlášen do systému 

Hlavní scénář: 

1. Pracovník vybere hodnoty v tabulce podle, kterých se bude filtrovat tabulka zakázek 

2. INCLUDE UC031: Filtrovat zakázky 

3. Pracovník zadá volbu Export 

4. Systém zobrazí formulář pro výběr cesty uložení souboru a název souboru 

5. Pracovník vybere cestu pro uložení a zadá název souboru 

6. Pracovník dá pokyn k uložení souboru 

7. KDYŽ byl soubor vygenerován 

7.1. Systém zobrazí hlášení o úspěšném vygenerování 

8. Jinak: 

8.1. Systém zobrazí hlášení o neúspěchu 

Výstupní podmínky: 

Vygenerovaný soubor s obsahem filtrovaní tabulky zakázek ve formátu XLS 
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B. Sekvenční diagramy 

:G_Hlavni :G_Novy

create

Ref: Vybrat zákazníka

Ref: Vybrat produkt

Ref: Nastavit záruku

Ref: Zkotrolovovat sériové číslo

:O_Novy :Zakazka

akutalizujTabulku

pripravZakaznika

pripravProdukt

pripravDodavatele

pripravZakazku

ulozZakazku

ulozZakazku

Sekvenční diagram: UC001: Oznámení vadného produktu

 

:G_Hlavni :G_Novy :O_Novy

Ref: Vyhledat zakázku

Otevri

nastavUdaje

pripravZakaznika

pripravProdukt

pripravDodavatele

pripravZakazku

ulozZakazku

:Zakazka

aktualizujZakazku

aktualizujTabulku

Ref: Tisk protokolu

Sekvenční diagram: UC013: Přijetí produktu k reklamaci
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Sekvenční diagram: UC020: Odeslání produktu dodavateli

:G_Hlavni :G_Novy

Zobraz

:Zakazka:O_Novy

vratZakazku

vratZakazku

nactiUdaje

Ref: Vyhledat zakázku

Ref: Vybrat dodavatele

Ref: Vybrat způsob odeslání

ulozZakazku

aktualizujZakazku

aktualizujTabulku

 

Sekvenční diagram: UC029: Odeslání produktu zákazníkovi

:G_Hlavni :G_Novy

Ref: Vyhledat zakázku

zobraz

nactiUdaje

:O_Novy

ulozZakazku

:Zakazka

aktualizujZakazku

aktualizujTabulku

Ref: Tisk protokolu
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Sekvenční diagram: UC026: Přijetí produktu od dodavatele

:G_Hlavni :G_Novy

zobraz

:O_Novy

ulozZakazku

:Zakazka

aktualizujZakazku

aktualizujTabulku

Ref: Vyhledat zakázku

Ref: Zadat dobropis dodavatele

 

Sekvenční diagram: UC027: Vyřízení reklamace

:G_Hlavni

Ref: Vyhledat zakázku

:G_Novy

zobraz

nactiData

:O_Novy

ulozZakazku

:Zakazka

aktualizujZakazku

aktualizujTabulku

Ref: Zadat dobropis zákazníka

Ref: Vybrat způsob odeslání
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Sekvenční diagram: UC015: Tisk protokolu

:G_Hlavni :G_Tisk

zobraz

ALT 
[prijimaci protokol]

------------------------------------------------------------------------------------
[predavaci protokol]

Ref: Tisk přijímacího protokolu

Ref: Tisk předávacího protokolu

 

:O_Hlavni

Sekvenční diagram: UC032: Smazat zakázku

:G_Hlavni

Ref: Vyhledat zakázku

smazZakazku

:Zakazka

aktualizujZakazku

aktualizujTabulku
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Sekvenční diagram: UC030: Export do XLS souboru

:G_Hlavni :O_Export

aktualizujTabulku

Ref: Filtrovat zakázky

export

zobrazSaveDialog

uloz

export

 

:G_Novy

Sekvenční diagram: UC033: Editovat zakázku

:G_Hlavni :Zakazka

zobraz

nastavUdaje

:O_Novy

ulozZakazku

Ref: Vyhledat zakázku

aktualizujZakazkuaktualizujTabulku
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Sekvenční diagram: UC023: Přidat dodavatele

:G_Novy :G_Dodavatel

zobraz

:O_Dodavatel :Dodavatel

ulozDodavatele

uloz

dodavatelnactiDodavatele

 

Sekvenční diagram: UC024: Editovat dodavatele

:G_Novy :G_Dodavatel

zobraz

:O_Dodavatel :Dodavatel

ulozDodavatele aktualizuj

dodavatelnactiDodavatele

vratDodavatele nacti

nactiDodavatele
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Sekvenční diagram: UC021: Vybrat dodavatele

:G_Novy :O_Novy

vratSeznamDodavatelu

:Dodavatele

nacti

seznamDodavateluseznamDodavatelu

Ref: Přidat dodavatele

vratDodavatele nacti

dodavateldodavatel

vyplnDodavatele

Ref: Editovat dodavatele

skrytSeznamDodavatelu
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C. Lineární zápis entit 
 

 Typzakaznik (id, nazev)  

 

 Predvolba (predvolba, zeme) 

 

 Uzivatel (login, heslo, email, jmeno, prijmeni) 

 

 Zakaznici (id, telefon, typ, ucet, mesto, nazev,psc, ulice, email, predvolba, editing) 

 

 Zpusobodeslani (id, nazev) 

 

 Mena (kod, nazev) 

 

 Dobropis (id, cislo, zaplaceno, castka, vystaveno, typ, mena, platba) 

 

 Zpusobvyrizeni (id, nazev) 

 

 Dulezitost (id, dulezitost) 

 

 Status (id, status) 

 

 Dodavatele (id, nazev, editing) 

 

 Rma (rokmes, poradi) 

 

 Zakaznik (id, preprava, zpusobvyrizeni, zpusobodeslani, status, dobropis, datumodeslani, 

nazev, telefon, typ, ucet, mesto, psc, ulice, email, předvolba, idzakaznici, editing) 

 

 Dodavatel (id, zpusobvyrizeni, pozzpusobvyrizeni, zpusobodeslani, status, dodavatele, 

dobropis, rma_dod, doklad, prijato, preprava, odeslano, vyjadreni, editing) 

 

 Produkty (id, katalog, nazev, editing) 
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 Zaruka (id, typ) 

 

 Produkt (id, produkty, záruka, objednavka, faktura, prodano, seriál, zavada, prijatyserial, 

prislusenstvi, stav, zavadaprijeti, novyserialzak, novyserialdod, popisopravy, editing) 

 

 Zakazka (rma, oznameno, prijato, vyrizeno, poznoznameni, poznprijeti, pozndodavatel, 

poznvyrizeni, prijal, vystavil, vyridil, produkt, dodavatel, zakaznik, dulezitost, 

zpusobvyrizeni, editing, is_deleted) 

 

 Nastaveni (login, smtp_email, port_email, protocol_email, user_email, pass_email, 

subject_email, body_email, default_mena_dod, default_mena_zak, default_predvolba, 

default_platba, subject_email_protocol, body_email_protocol, color_oznameno, 

color_prijato, color_vyrizeno, color_tosendcust, color_waitbill, color_waitpay, 

color_waittake, color_dny, count_dny, sloupce, sirky, cesta_prijem, cesta_predani, 

cesta_razitko, cesta_logo) 
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D. Datový slovník 
 

Dodavatel 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Zpusobvyrizeni Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Zpusobvy

rizeni 

Pozzpusobvyriezni Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Zpusobvy

rizeni 

Zpusobodeslani Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Zpusobod

eslani 

Status Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Status 

Dodavatele Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity 

Dodavatel

e 

Dobropis Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Dobropis 

Rma_dod Varchar2(30) - - Ano Ano -  

Doklad Varchar2(30) - - Ano Ano -  

Prijato Date - - Ano Ano - Formát: 

dd.MM.y

y 

Preprava Varchar2(100) - - Ano Ano -  
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Odeslano Date - - Ano Ano - Formát: 

dd.MM.y

y 

Vyjadreni Clob - - Ano Ano -  

Editing Number - - - - - 0 = 

needitová

no 

1 = 

editováno 
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Produkt 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Produkty Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity 

Produkty 

Zaruka Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity 

Zaruka 

Objednavka Varchar2(20) - - Ano - -  

Faktura Varchar2(50) - - Ano - -  

Prodano Date - - - - -  

Serial Varchar2(100) - - Ano - -  

Zavada Clob - - Ano - -  

Prijatyserial Varchar2(100) - - Ano - Ano  

Prislusenstvi Clob - - Ano - -  

Stav Clob - - Ano - -  

Zavadaprijeti Clob - - Ano - -  

Novyserialza

k 

Varchar2(100) - - Ano - -  

Novyserialdo

d 

Varchar2(100) - - Ano - -  

Popisopravy Clob - - Ano - -  

Editing Number - - - - - 0 = 

needitován 

1 = 

edtiováno 
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Zakaznik 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Preprava Varchar2(30) - - Ano - -  

Zpusobvyrizeni Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Zpusobvyrize

ni 

Zpusobodeslani Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

zpusobodesla

ni 

Status  Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity Status 

Dobropis Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Dobropis 

Datumodeslani Date - - Ano - - Formát: 

dd.MM.yy 

Nazev Varchar2(100) - - - - -  

Telefon Number - - Ano - - Formát: 

Xxxxxxxxx 

Typ Varchar2(20) - - Ano - -  

Ucet Varchar2(30) - - Ano - -  

Mesto Varchar2(50) - - Ano - -  

Psc Number - - Ano - - Formát: 

Xxxxx 

Ulice Varchar2(100) - - Ano - -  

Email Varchar2(100) - - Ano - -  

Predvolba Varchar2(3) - - Ano - -  
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Idzakaznici Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Zakaznici 

Editing Number - - - - - 0 = 

needitováno 

1 = editováno 
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Zakazka 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

Rma Varchar2(8) Ano Ano - - Ano Formát: 

RYYMMXX

X, kde YY = 

rok, MM = 

měsíc a XXX 

= pořadové 

číslo zakázky 

Oznameno Date - - - - - Formát: 

dd.MM.yy 

Prijato Date - - Ano - - Formát: 

dd.MM.yy 

Vyrizeno Date - - Ano - - Formát: 

dd.MM.yy 

Poznoznameni Clob - - Ano - -  

Poznprijeti Clob - - Ano - -  

Pozndodavatel Clob - - Ano - -  

Poznvyrizeni Clob - - Ano - -  

Vyridil Varchar2(10) - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Uzivatel 

Prijal Varchar2(10) - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Uzivatel 

Vystavil Varchar2(10) - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Uzivatel 

Zakaznik Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity 

Zakaznik 

Produkt Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity Produkt 
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Dodavatel Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Dodavatel 

Dulezitost Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity 

Dulezitost 

Zpusobvyrizeni Number - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Zpusbvyrizeni 

Editing Number - - - - - 0 = 

needitováno 

1 = editováno 

Is_deleted Number - - - - - 0 = 

nesmazaná 

1 = smazaná 
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Nastaveni 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

Login Varchar

2(10) 

Ano Ano - - Ano  

Smtp_email Varchar

2(100) 

- - Ano - -  

Port_email Number - - Ano - -  

Protocol_email Varchar

2(100) 

- - Ano - -  

User_email Varchar

2(100) 

- - Ano - -  

Pass_email Varchar

2(100) 

- - Ano - -  

Subject_email Varchar

2(300) 

- - Ano - -  

Body_email Varchar

2(500) 

- - Ano - -  

Default_mena_dod Varchar

2(3) 

- - Ano - -  

Default_mena_zak Varchar

2(3) 

- - Ano - -  

Default_predvolba Varchar

2(3) 

- - Ano - -  

Default_platba Varchar

2(1) 

- - Ano - - P = 

převodem 

H = hotově 

Subject_email_prot

ocol 

Varchar

2(300) 

- - Ano - -  

Body_email_protoc

ol 

Varchar

2(500) 

- - Ano - -  

Color_oznameno Number - - Ano - -  
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Color_prijato Number - - Ano - -  

Color_vyrizeno Number - - Ano - -  

Color_tosendcust Number - - Ano - -  

Color_waitbill Number - - Ano - -  

Color_waitpay Number - - Ano - -  

Color_waittake Number - - Ano - -  

Color_dny Number - - Ano - -  

Count_dny Number - - Ano - -  

Sloupce Blob - - Ano - -  

Sirky Blob - - Ano - -  

Cesta_prijem Varchar

2(300) 

- - Ano - -  

Cesta_predani Varchar

2(300) 

- - Ano - -  

Cesta_razitko Varchar

2(300) 

- - Ano - -  

Cesta_logo Varchar

2(300) 

- - Ano - -  
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Rma 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

Rokmes Varchar2(4) Ano Ano - - -  

Poradi Varchar2(3) - - - - -  

 

Mena 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

Kod Varchar2(3) Ano Ano - - Ano  

Nazev Varchar2(50) - - - - -  

 

Predvolba 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

Predvolba Varchar2(3) Ano Ano - - Ano  

Zeme Varchar2(200) - - - - -  

 

Produkty 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Katalog Varchar2(100) - Ano - - Ano  

Nazev Varchar2(200) - - - - -  

Editing Number - - - - - 0 = 

needitován 

1 = 

editován 
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Status 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Status Varchar2(50) - Ano - - Ano  

 

Typzakaznik 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Nazev Varchar2(20) - Ano - - Ano  
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Zakaznici 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Nazev Varchar2(50) - - - - Ano  

Ulice Varchar2(100) - - Ano - -  

Mesto Varchar2(50) - - Ano - -  

Psc Number - - Ano - - Formát: 

xxxxx 

Telefon Number - - Ano - - Formát: 

Xxxxxxxxx 

Ucet Varchar2(30) - - Ano - -  

Email Varchar2(100) - - Ano - -  

Editing Number - - - - -  

Typ Number - - - Ano - Cizí klíč 

entity 

Typzakazni

k 

Predvolba Varchar2(3) - - Ano Ano - Cizí klíč 

entity 

Predvolba 

 

Zaruka 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Typ Varchar2(30) - Ano - - Ano  
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Zpusobodeslani 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Nazev Varchar2(50) - Ano - - Ano  

 

Zpusobvyrizeni 

Název Typ PK Unikátní Null FK Index Pozn. 

ID Number Ano Ano - - Ano  

Nazev Varchar2(30) - Ano - - Ano  

 

 


