Elektronický sumář úlovků
elektronicky vedená povolenka
a počítačová sumarizace úlovků
Nenahrazuje povinné zápisy do povolenky!
Každoročně má rybář za povinnost vyplnit a odevzdat v
termínu povolenku a vyplnit zadní stranu povolenky se sumářem
úlovků. Každoročně velká část rybářů provádí vyplnění až na
poslední chvíli a někteří až po upozornění ve své domovské
organizaci. Ovšem jak kde. Některé funkcionáře kontrola
povolenky obtěžuje, neprovádí ji a povolenku hodí do koše, on
si s tím zpracovatel poradí. Rybář se zaraduje a zpracovatel má
práci navíc. I z tohoto důvodu byl pro zájemce a počítačem
vybavené rybáře s internetem vytvořen projekt Esumář.

Co elektronický sumář umí?
- Eviduje docházku do revíru pro každý den s úlovkem i bez úlovku
- Kontroluje správnost zápisu úlovků, revír, druhy ryb a jejich váhu
- Umožňuje rozlišit zápis ulovených i vrácených ryb
- Bylo by možné zapisovat více druhů ryb než současných 25
- Eviduje kontroly rybářské stráže pro daný den, revír a povolenku
- Povolenka a člen jsou přesně definovány čárovým kódem.
Naskenováním čárového kódu se povolenka vyhledá a úlovky po
kontrole správnosti zápisů se zahrnou do sumarizace

Nastavení zobrazení
Zápis lze provádět ze stolního PC, tabletu,
mobilního
telefonu
prostřednictvím
webového prohlížeče. Protože každé
zařízení může mít značný rozsah v
rozlišení obrazovky, je možné nastavit
velikost textu ve třech základních stupních
a ještě je možné si zvolit vlastní velikost
editačního okna v pixelech. Nastavení se
automaticky ukládá a změnou dojde k
přepsání původního nastavení. Dále je
možní si přizpůsobit velikost detailně
změnou velikosti lupou v prohlížeči. S
čistě mobilní aplikací se prozatím nepočítá.
Hlavním důvodem je centrální ukládání
přímo do databázového úložiště.

Volba povolenky pro zápis
Aby bylo možné zapisovat úlovky, je
nutné znát číslo kuponu z důvodu přesné
identifikace rybáře. Další údaje včetně
MO a územního svazu se doplní při
registraci. Povolenka se vydává zásadně v
aplikaci EvMOi což je internetová verze
programu EvMO. Pokud ji MO nepoužívá,
je nutné prostřednictvím emailu poslat
název MO a číslo kuponu. Povolenku
vydá rybáři správce. Po vydání se pod
názvem „Kupony“
objeví
seznam
vydaných povolenek. V tomto případě
jsou vydány dvě povolenky. Jedna územní
MP s kódem 03111 a druhá povolenka je
celosvazová pstruhová. Rybář může mít
vydaných libovolný počet povolenek. Pro
zápis úlovků je v tomto případě nutné
zvolit správnou povolenku viz obrázek.

Volba druhu zápisu
Esumář umožňuje zápis ulovených
a vrácených ryb. Dále umožňuje
zapisovat kontroly rybářské stráže.
Viz popis „Zápis“. Datum zápisu se
určuje v záložce „Kupony“. Jako
výchozí datum zápisu se nastavuje
aktuální datum. Zápisy lze dopsat i
zpětně změnou aktuálního dne.
Pozor!!!
Přechod na další pole pro zápis se
provádí
výhradně
klávesou
<ENTER>

Druh zápisu - ulovena
Zápisem „Ulovena“ se úlovek
eviduje jako ponechaný. Pro
správnost zápisu je nutné vyplnit
pole číslo revíru a eventuálně číslo
podrevíru. Dále je nutné vyplnit
druh ryby v rozsahu 1 – 25, počet
kusů a váhu v kilogramech a deka.
Dekagramy je možné zapisovat s
přesností na dvě desetinná čísla.
Pokud se neuvede číslo ryby,
takový zápis je vyhodnocený jako
docházka bez ohledu na skutečnost,
že je v polích Ks, Kg a dkg nějaká
hodnota. Program sám hlídá
správnost zápisu a nedovolí zapsat
nesprávné údaje včetně revírů.

Druh zápisu - vrácena
Je možné zapsat i zajímavé úlovky
vrácené vodě. Vrácené úlovky se
zapisují vždy po jednom kusu, aby
bylo zřejmé, jakou měl vrácený
úlovek váhu. Z tohoto důvodu je
pole Ks nepřístupné a výchozí údaj
je vždy číslo 1. Je možné zapsat
libovolný druh v rozsahu 1 – 25. V
přehledu úlovků jsou vrácené ryby
odlišeny a také jsou v celkové
sumarizaci evidovány odděleně.

Druh zápisu – rybářská stráž
Volbou „Stráž“ je možné zapsat
datum kontroly rybářské stráže.
Vyplňuje se číslo revíru, číslo
podrevíru a číslo odznaku rybářské
stráže. Při kontrole povolenky
rybářská stráž zapisuje datum
kontroly a číslo odznaku rybářské
stráže. Při celkové sumarizaci lze
následně
vyhodnotit
aktivitu
rybářské stráže a počet povolenek
které konkrétní rybářská stráž
zkontrolovala
včetně
četnosti
zápisů
na
jednotlivé
druhy
povolenek. Ze zápisů lze následně
snadno dovodit, zda stráž rybáře
skutečně kontroluje nebo je její
činnost pouze formální.

Přehled zapsaných záznamů
Bezprostředně zapsané záznamy
vztažené k povolence a datu zápisu
je možné v záložce „Záznamy“
prohlížet. V případě, že je záznam
chybně zapsán, je možné je pomoci
volby „Smazat“ odstranit a pořídit
záznam nový. Pokud je v jednom
dni pořízeno více záznamů, číselný
seznam dole
ukazuje
počet
záznamů a je možné se pomocí
tlačítek s číslem záznamu libovolně
pohybovat.
Pozor! Volbou „Smazat“ je záznam
definitivně odstraněn a není možné
je žádným způsobem obnovit.

Výpisy na zvolené povolence

V okně se zobrazí seznam vydaných povolenek za zvolený rok. Klikem na
editační ikonu se zobrazí seznam všech pořízených zápisů pro zvolenou
povolenku seřazený dle data zápisu. V záhlaví seznamu jsou zobrazeny
osobní údaje včetně čárových kódů tedy systémového identifikačního čísla
rybáře a číslo kuponu včetně příslušného čárového kódu. Čárové kódy slouží
ke kontrole vydané povolenky k automatickému importu pro celkovou
sumarizaci všech povolenek za volený rok.

Přehled zapsaných záznamů

Tento výpis slouží rybáři jen pro vlastní potřebu pro přehled a kontrolu
všech zapsaných záznamů. Pokud je některý záznam chybně zapsaný, je
možné jej pomocí ikony výmazu odstranit a eventuálně pořídit záznam nový.
V případě že je zápisů v povolence málo a komplet je lze vytisknout na
jeden list A4, může odevzdat i tento výpis. V tomto případě nahrazuje sumář.
Dále si může pořídit kompletní výpis v podobě tabulku v Excelu.

Sumář zapsaných záznamů

Tento sumář rybář po vytisknutí přidá neoddělitelným způsobem k
povolence a odevzdá současně s povolenkou. Mnoho rybářů odevzdává
sumář na různých výpisech mimo povolenku „Esumář“ mu vše zjednodušuje
a vnáší do výpisů řád a přehlednost záznamů. Ve střední části výpisu je
uvedeno počet docházek, dále první datum docházka a poslední datum
docházky uvedené v přední straně povolenky. Tím se zjednodušuje kontrola
sumáře funkcionáři MO, kdy stačí zkontrolovat data docházek a eventuálně
zapsané revíry. Pro celkovou sumarizaci se pracuje se záznamy po dnech.
Záznamy se importují elektronickou cestou přímo z databáze. Naskenováním
kuponu a osobního identifikátoru se zapsané záznamy označí jako věrohodné
a určené ke zpracování. Dále se rybářova povolenka pokládá za elektronicky
zpracovanou.
Děkuji čtenářům, kteří měli tolik trpělivosti, že dokument dočetli až na jeho
závěr a pokud se rozhodnou „Esumář“ vyžívat, přeji hodně spokojenosti. MNo

