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Verze 4.7 (13. listopad 2020) 

 Přidána podpora pro šifrované odesílání e-mailových zpráv pomocí SSL/TLS protokolů. 

 Řešení aktualizováno na verzi .NET Framework 4.8. 

 Bug fixy: 

 Opraven problém s duplicitním odesláním datové zprávy, pokud došlo k chybě při 

aktualizaci stavu úkolu o odeslání. 

 Přidána kontrola práv k zápisu na disk do DiskStoreXml dropboxu, která odstraňuje 
problém s chybným odesláním při nedostatečných oprávněních. 

Verze 4.6 (14. květen 2020) 

 Přidána podpora pro placené datové zprávy (PDZ). 

 Přidán MS SQL dropbox pro odesílání datových zpráv. 

 Přidána nativní podpora TLS 1.2 pro připojování ke službám ISDS. 

 Přidána podpora SSL spojení na SMTP servery pro odesílání notifikací. 

 Rozšířeny možnosti konfigurace MS SQL provideru o specifikaci databázových procedur 
pro zpracování zpráv, příloh, ZFO a doručenek. 

 Bug fixy: 

 Odeslané zprávy, které nelze doručit se teď ignorují při stahování. 

 Opravy komponent konektoru, které zabezpečují nezávadný běh více instancí 
najednou. 

 Opravy v SharePoint2 provideru, který nyní nevyžaduje povinně specifikaci složek 
a korektně podporuje českou diakritiku na složkách. Dále je opraven problém 
s nahráváním zpráv na kořenový web SharePointu. Při chybějící konfiguraci Drop 
Boxu se teď aktualizace položek Drop Boxu přeskočí. 

 Oprava v SharePoint dropboxu, která napravuje načítání příloh ze SharePoint 
Online. 

 Opraven problém v SQL provideru s načítáním konfigurace. 

 Opraven problém v Email provideru s odesíláním e-mailů vícero adresátům. 

 Opraven problém ve webové administraci, kde při chybě zálohování byla 
auditována zpráva o úspěšném dokončení zálohy. 

Verze 4.5.1 (20. duben 2017) 

 Přidána podpora pro SharePoint Online do SharePoint provideru 
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Verze 4.5 (6. říjen 2016) 

 Nová verze Saperion provideru, která podporuje spolupráci se SharePoint 2013/2016 

Verze 4.4 (25. duben 2016) 

 DiskStoreXml provider, který slouží k odesílání datových zpráv z diskového uložiště, 
nyní podporuje nastavení typu jednotlivých příloh. Tato funkcionalita podporuje 
komunikaci s nově zřízeným Registrem smluv Ministerstva vnitra 

 Do SharePointu se nově ukládají doručenky k odeslané zprávě pouze v případě, že je 
nalezena originální zpráva. Umožňuje to výmaz odeslaných zpráv ze SharePointu bez 
toho, aby se v něm hromadili doručenky bez jakékoliv vazby. 

 Zprávy připravené k odeslání v SharePointu u nichž nedošlo z nějakého důvodu 
k odeslání, jsou nyní uvedeny do stavu „Pending“. ISDS Connector se je pokusí odeslat 
opakovaně. Teprve až po několika nepovedených pokusech o odeslání se zpráva 
přesune do stavu „UploadFailure“, kdy se již ISDS Connector nepokouší zprávu odeslat. 

 Opraven problém s chybným ukládáním doručenek při současném nastavení 
podmíněného ukládání datových zpráv. 

Verze 4.3.1 (21. duben 2016) 

 Možnost podmíněně ukládat datové zprávy do různých uložišť na základě jejich obsahu. 
Tato funkce například umožňuje oddělit datové zprávy vyžadující rychlou odezvu (OVM, 
exekutoři) od ostatních běžné korespondence. 

 E-mailové reporty nyní obsahují více informací o běhu ISDS Connectoru. Poskytují 
detailnější informace o množství stažených či odeslaných datových zpráv a o 
případných problémech. 

 Nově byla přidána podpora ukládání přijatých datových zpráv do databáze MS SQL. 

 

Verze 4.3 (24. září 2015) 

 Nový licenční model, který je více flexibilní. Umožňuje různé kombinace datových 
schránek a providerů přesně podle potřeba zákazníka. Jeden licenční soubor pokrývá 
všechny možné kombinace. Zákazník nemusí žádat o novou licenci s každou novou 
datovou schránkou. 

 Přidána podpora odesílání datových zpráv z Open Text Content Serveru. 

 Vylepšené logování aktivit ISDS Connectoru. Zjednodušuje a zrychluje analýzu 
případných problémů. 

 Archivace zpracovaných úloh ISDS Connectoru. Zajišťuje spolehlivý běh a zároveň 
zachování historie aktivit ISDS Connectoru. 
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 Vylepšení a zjednodušení webové administrace. Z administrace byly odstraněny sekce, 
které se nevyužívají. 

Verze 4.2.6 (5. únor 2015) 

 Změna logovací technologie na standard NLog. Vede ke zlepšení formátu logu. 
Umožňuje také pohodlnější a přehlednější nastavení logování ISDS Connectoru.  

 Několik důležitých bug fixů 

 Datové zprávy opatřené novým časovým razítkem jsou stahovány dvakrát 

 Nesprávné stahování a ukládání doručenek v SAP provideru 

 Neaktivní definice dropboxu způsobuje havárii Uploaderu 

Verze 4.2.5 (5. červen 2014) 

 Zásadní rozšíření funkcionality SAP provideru. 

 Několik bug fixů SharePoint2 provideru 

 Webová administrace byla upravena, aby byla kompatibilní z technologií HTML5 

Verze 4.2.4 (12. únor 2014) 

 Přidání možnosti ukládání datových zpráv do dynamické určené cesty u DiskStoreXml 
provideru. Na základě metadat datové zprávy nebo systémových údajů je možné 
sestavit cestu pro cílové umístění datové zprávy. 

 Při odinstalování ISDS Connectoru dojde k odstranění i všech informací z IIS 

 SharePoint2 provider nově nastavuje u složek v SharePointu i sloupec Nadpis 

Verze 4.2.3 (15. leden 2014) 

 Několik drobných bug fixů 

Verze 4.2.2 (18. prosinec 2013) 

 Nový instalátor ISDS Connectoru, který zjednodušuje a zrychluje nasazení. 

 Ve webové administraci se nyní u uživatelských jmen nerozlišuje velikost písmen. 

Verze 4.2.1 (12. prosinec 2013) 

 SharePoint2 provider nyní podporuje ukládání datových zpráv do více SharePoint webů. 
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 DiskStoreXml provider umožňuje nastavit jméno cílové souboru. 

Verze 4.2 (29. říjen 2013) 

 Předchozí SharePoint provider byl nahrazen novým SharePoint2 providerem, který by 
měl zajistit větší spolehlivost a širší možnosti konfigurace. Předchozí SharePoint 
provider zůstává součástí ISDS Connectoru, ale nebude dále rozvíjen. 

 Přidána nová funkce pro zálohování a obnovu nastavení ISDS Connectoru. 

 Reporting zpracování datových zpráv je nyní součástí webové administrace. 

Verze 4.1 (14. květen 2013) 

 Přidán nový provider pro ukládání datových zpráv na diskové uložiště. DiskStoreXml 
provider zároveň podporuje transformaci datové zprávy do jiného formátu, ve kterém 
ji lze dále konzumovat jinými systémy. 

 Několik drobných bug fixů. 

Verze 4.0 (14. červen 2012) 

 Nová administrační komponenta ISDS Connectoru. Webový administrace umožňuje 
pohodlné nastavení ISDS Connectoru bez nutnosti přistupovat přímo na server a měnit 
konfigurační soubory. Webová administrace umožňuje podporuje autentizaci uživatelů 
a provádí audit konfiguračních změn. 

 Konfigurace jako taková byla přepracována. Došlo k jejímu zjednodušení a převedení 
do jednoho souboru. 

Verze 3 a starší 

Informace o těchto verzích nejsou k dispozici 


