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Allegro – framework 

 

Všechny Allegro produkty jsou postaveny na společné vývojové platformě – Allegro Framework. 

Jedná se o programové a uživatelské rozhraní, které jsme vytvořili s cílem získat společnou webovou 

platformu pro naše softwarová řešení běžící v cloudu. Výsledkem je robustní prostředí sjednocující 

ovládání a vzhled aplikací a umožňující snadné propojení mezi jednotlivými moduly. Aplikace na této 

platformě lze pak používat jako hostovanou službu či provozovat lokálně instalací na firemní server. 

Allegro Framework v zásadě tvoří dvě hlavní součásti: pracovní plocha určená pro spouštění 

jednotlivých aplikací a programové komponenty usnadňující standardizovaný vývoj nových modulů. 

Vedle systémových utilit pro zabezpečení a konfiguraci systému, identifikaci uživatelů, nastavení 

přístupových oprávnění a správu aplikací platforma obsahuje řadu nástrojů umožňujících definovat 

vlastní datové exporty, sestavovat osobní menu s často používanými úlohami, zasílat zprávy 

prostřednictvím interní pošty či jednoduše spravovat soubory náležející jednotlivým agendám 

(faktury, smlouvy, fotogalerie produktů, portréty zaměstnanců…). 

 

  

 

 Kompatibilita s nejrozšířenějšími webovými prohlížeči 

 Možnost práce ve více záložkách jednoho prohlížeče bez jejich vzájemného 

ovlivňování 

 Redukce času potřebného pro vývoj nových aplikací 

 Sjednocení uživatelského rozhraní všech Allegro produktů 

 Neomezená vícejazyčnost formulářů i vkládaných dat 

 Propracovaný systém privilegií, rolí a přístupových oprávnění umožňující detailní 

nastavení pravomocí uživatele 

 Zabudovaný správce souborů s možností přímého napojení na jednotlivé agendy 

 Interní pošta pro komunikaci mezi uživateli systému s možností propojení na 

standardní e-mail 

 Evidence kontaktů, úkolů, sdílených oznámení a často kladených dotazů 

 Kalendář napojený na úkoly, obchodní evidenci či obecně definované události 

 Předefinované základní datové soubory (země, PSČ, měny, účetní osnova…) 

 Možnost přímého tisku na lokální tiskárny bez nutnosti předchozího stažení souboru 

 Propojení s webovými službami (ARES, Evropský registr DIČ, Company Web…) 

 

Podstatné vlastnosti 
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Obr. 1: Moduly vycházející z platformy Allegro Framework 
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Obr. 2: Pracovní plocha s možností volby komponent a jejich umístění 

 

 
 

 
  

 
 
 

 

Obr. 3: Přepínač společností a účetního 

období, pole pro vyhledávání v menu a 

tlačítko pro vlastní konfiguraci pracovní 

plochy (dashboard) 

Obr. 4: Tlačítko pro nastavení osobních 

údajů a odhlášení, přepínač mezi uživatelem 

definovanými různými pracovními plochami 

a uživatelské menu sestavované přetažením 

z hlavní nabídky 
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Obr. 5: Seznam evidovaných záznamů 

 

 
 

 
  

 
 
 

Obr. 5: Záložky s otevřenými aplikacemi, 

různé způsoby založení nového záznamu, 

standardní filtry s možností sloupce skrýt a 

zobrazit dle potřeby 

Obr. 6: Nastavení filtrů lze ukládat pod 

zvoleným jménem a jednu z konfigurací je 

možno označit za výchozí, seznamy si rovněž 

pamatují rozmístění a šířky sloupců 
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Obr. 7: Detail záznamu 

 

 

 

Obr. 8: Možnosti práce se záznamem 
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Obr. 9: Vícejazyčnost na datové úrovni 

 

 

Obr. 10: Možnosti práce s uloženými soubory 

http://www.allegro-software.cz/

