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Nová pracovní plocha 



Nový vzhled domovské stránky 



Český Notes, Administrator, Designer 



• Seskupení dle data 

• Zobrazení začátku zprávy 

Výchozí zobrazení doručených emailů 



• Poslední hledání 

• Možnost opakovat některé z předchozích hledání 

• Poslední aplikace 

• Otevření naposledy použitých aplikací 

Vylepšené vyhledávání 



• Čerpá se z polí 

• User name 

• Shortname 

• Intenet address 

Změna adresy odesílatele zprávy 



• Inteligentní doporučování složek pro zařazení emailu 

• Nutno prvně povolit 

• Mailová schránka – Předvolby – Pošta - Swiftfile 

SwiftFile 



 

Nový vzhled kalendáře, úkolů, rezervací 



Různé podpisy 

• V nové zprávě a postoupení nebo odpověď 



Pravidla na starých dokumentech 

• Pokud není položka dostupná, tak povolit v předvolbách 

• Schránka – Předvolby – Pošta 
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QueryResultsProcessor 

 

• Agreguje, vypočte, setřídí a formátuje kolekce dokumentů 

• Do třídy můžeme vložit různé vstupy 

–[Notes]DocumentCollection, [Notes]ViewEntryCollection 

–[Notes]DominoQuery 

• Nastavíme si požadovaný výstup 

–Pomocí formule můžeme formátovat výstupy (jako formule ve sloupci v pohledu) 

–Nastavíme si názvy návratových sloupců, jejich třídění, … 

• Vstupy mohou být z různých Notes databází! 



Podpora transakcí 

 

• Udržení konzistentního stavu databáze 

• Vrátí všechny změny zpět, pokud ukládáte několik dokumentů v cyklu a 
jednoho z nich se objeví chyba. 

• Nutnost na serveru mít aktivní transakční logování 

• Funguje jen v rámci jedné notes databáze 

• Nefunguje v lokální replice 

 



Další změny 

 

• Bootstrap 4.4.1 

• Lepší responsivní design 

• Nové funkce pro mobilní vývoj: onSize, RelayoutWindow, @ResolutionWidth,  

 @ResolutionHeight 
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Nová disková struktura (ODS 55) 

• ODS 55 zvyšuje maximální velikost pro souhrná pole v databázích na 16 MB. 
Předchozí limit pro tato pole byl 64 KB. 

• Zvyšuje počet položek povolených v ACL databáze na 65535. Předchozí limit 
byl kolem 950 záznamů 

• Velikost databáze – 256 GB (od verze 10, ODS 53) 



Let’s Encrypt SSL certifikáty 

• Podpora SSL certifikátů zabudovaná přímo do Domino v12 

• Automatická žádost o vydání certifikátu Let’sEncrypt z prostředí Domino 

• Zdarma certifikáty SSL / TLS 

• Není třeba kopírovat soubory na server 

• Není třeba vytvářet ani spravovat soubory * .kyr 



Další novinky 

• Zálohování a obnovování 

• Tlačítko pro dohledání skupin, ke kterým uživatel patří 

• License tracking –  

• loguje přihlášení uživatele  

• reportuje, kdo se nepřihlásil za posledních 30 dnů 

• Maže uživatele ze seznamu licencí, pokud se nepřihlásil 1 rok  

• Synchronizace hesel s Active Directory 


