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• Domino jako webový server pro začlenění do Intranetu 

• URL s ID lokality: … ?id=Praha 
(služba https://www.in-pocasi.cz/) 

 

 

 

 

 

1. Domino jako informační server 



• Instalace a konfigurace – návod vs. kód 

• Vzdálené přihlášení, instalace SW, nakopírování konfiguračních 
souborů, konfigurace OS – aplikovatelné na více serverů 
najednou 

• Využití: rychlá a přesná … instalace a konfigurace, „typizované“ 
konfigurace 

 

 

 

 

 

2. Automatizované instalace  
serverového SW (Fabric - ukázka) 



• Záloha obsahu LN databází pro čtení bez IBM  Notes klienta 

• Pokročilé formátování, tabulky, odkazy, hlavička/patička, 
„richtext“, přílohy do samostatných adresářů 

• Řešení prostřednictvím JAVA knihoven 

 

 

 

 

 

3. Export do MS Wordu jako forma zálohy 



• Zpřístupnění klasické Notes aplikace pro mobilní zařízení 

• Implementace vybrané funkčnosti (náhled na data, 
schvalování, jednoduchý zápis údajů) 

• Přístup přes prohlížeč nebo jako instalovatelná aplikace s 
online přístupem (pro Android) 

 

 

 

 

 

4. Mobilní rozhraní pro Notes databáze 



• Účel 

• Tvorba nového uživatele na jednom místě 

• Aktualizace obsahu skupin z jednoho místa 

• Využití 

• Tvorba/Aktualizace uživatele v Adresní knize – především pro webový 
přístup, kde není nutné ID. 

• Nastavení přístupů z Notes aplikace na Windows složky – použita jména 
u Active Directory 

• Využití skupin z Active Directory pro email i přístupová práva. 

• Používá se obecný přístup na LDAP – takže není vázáno jen na Active 
Directory 

 

 

 

Synchronizace Notes s Active Directory 



Synchronizace Notes s Active Directory 



• Důvody 

• Máme poštovní schránku mimo Notes (info@..cz, reklamace@..cz) 

• Nepoužíváme Domino jako poštovní systém 

• Potřebujeme tahat emaily do Notes pošty nebo do Notes aplikace (příkladem 
Reklamace, Helpdesk, Dotazy…)  

• Čím provést 

• Java agent v Notes 

• Využití java knihovny jodd.mail.* 

• Možnosti 

• Napojení na jakoukoliv složku 

• Stažení jen nepřečtených 

• Označení stažených jako přečtené 

• Přesunutí stažených emailů do jiné složky 

• Vytvoření nového dokumentu v Notes se všemi přílohami 

 

Import emailů do Notes pomoci IMAP 
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• XML – jeden z nejrozšířenějších 
formátů pro výměnu dat 

• Použití: 

• Import příchozích faktur, telefonátů 
z výpisů operátora, nabídek od 
dodavatele 

• Export dat z Notes aplikací pro ERP 
systémy, systémy státní správy 
apod.  

• Řešení: 

• Notes knihovna v LotusScriptu 

• Generování xml dle definice na 
Notes dokumentu 

 

 

 

Export/Import dat z Notes do XML 



• SeznamFaktVyd.FaktVyd.Doklad<-i_cislo 

• Hodnotu z pole i_cislo zapisuje do uzlu:   

• <- $Prodej zboží 

• zapisuje přímo hodnotu, která následuje za $ 

• <-@@trim(CompanyName+" "+CompanyType) 

• hodnotu za @ spočítá jako Notes formuli 

• <-#company#city 

• proměnnou mezi ## bere jako odkaz na jiný dokument. „company“ – odkaz na firmu, 
„person“ – odkaz na osobu. Pole za tímto znakem jak pak hodnota pole, třeba hodnta 
„city“ z připojené firmy. 

• {misto_dodani="J"}SeznamFaktVyd.FaktVyd.KonecPrij.Nazev<-
companyname_misto 

• Hodnota mezi {} je brána jako skrývací formule, takže xml uzel se generuje jen když je 
formule TRUE 

 

 

Export/Import dat z Notes do XML 



• Použití 

• Aplikace pro pracovníky ve výrobě – ovládání Notes klienta dotykovými 
obrazovkami bylo neohrabané 

• Aplikace přes WEB prohlížeč, kde lze ovládací prvky přizpůsobit  

• Zobrazování výkresů, směrnic, dokumentů bez nutnosti stažení 

• Řešení 

• documents4j.com – konvertor souboru 

• MS Word, MS Excel, RT, CSV, TXT, ODS na PDF 

• Server využívající MS Office pro konverzi, proto „bez-ztrátová“ konverze  

 

 

 

 

 

Náhled Office dokumentů na webu 




