
TANGO software, s.r.o. 
Gagarinova 517/25 
360 20 Karlovy Vary 

 

 

Docházka –  uživatelská příručka  Strana 1 z 16 

Docházka – uživatelská příručka 
Aplikace pro operační systém Android 

Verze aplikace 2.0 

Vytvořil Ing. Michal Havryluk 

(C) 2012 – TANGO software, s.r.o. 

 
Umístění položek v rámci Nastavení v operačním systému se může lišit v závislosti na jeho verzi. 

Požadavky na zařízení 
- Operační systém Android ve verzi minimálně 4.0 (API Level 14). 
- Kvůli pohodlné obsluze se doporučuje úhlopříčka displeje alespoň 7". Aplikaci je však možné 

provozovat i na mobilních telefonech. Aplikace je přizpůsobena práci na výšku (portrait režim), 
ale funguje i v režimu na šířku (landscape režim). 

- Podpora Wi-Fi nebo jiný způsob přístupu (např. Ethernet USB adapter) k serveru přes 
počítačovou síť  

- Oddělené napájení (zařízení musí být neustále napájeno) a USB vstup pro čtečku karet, pokud 
není v zařízení k dispozici integrovaný NFC modul nebo není použito bezdrátové spojení 
libovolné čtečky 

- Čtení čipů může probíhat níže uvedenými způsoby a podle toho se liší nároky na dané zařízení 
1. Externí RFID čtečka karet 

a. Schopnost zařízení komunikovat s čtečkou karet v režimu Plug and Play (resp. USB 

HID) jako klávesnice přes USB konektor. Zařízení musí podporovat OTG/USB Host. 

Ačkoliv je u některých především levnějších zařízení tato schopnost deklarována, 

nemusí komunikovat s některými čtečkami karet správně. 

b. RFID čtečka karet simulující funkci klávesnice (režim USB HID) s USB konektorem. 

Ve většinu případů je nutné přidat redukci USB na microUSB. Tato redukce musí 

umět správně určit, které zařízení poběží v slave a které v master režimu. 

c. Frekvence RFID čtečky karet (resp. čipů) může být 125 kHz nebo 13,56 MHz. 

d. Typicky zařízení, které má oddělený USB konektor a napájení, kvůli neustálému 

dobíjení baterie. Případně nabíjení zařídit jiným způsobem např. dokovací stanice, 

bezdrátové dobíjení, USB hub. 

2. NFC modul obsažený přímo v zařízení 

a. Frekvence integrované čtečky (resp. čipů) je 13,56 MHz 
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Instalace 
Pro stažení aplikace se doporučuje stáhnout aplikaci z obchodu s aplikacemi Play Store. Klient pro 
Play Store (Obchod Play) je předinstalován v každém zařízení. Pro jeho použití je ale nutné vytvořit 
Google účet na adrese: 
http://mail.google.com/mail/signup 
Posléze tento účet propojit se zařízením při vstupu do Play Store. 
Aplikace naleznete po zadání výrazu „Docházka“ do vyhledávacího panely v Play Store (autor Michal 
Havryluk). Následně zadejte instalaci aplikace a odsouhlaste potřebná oprávnění pro aplikaci. 
Přímý odkaz na aplikaci (např. při instalaci z webového rozhraní) je: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.havryluk.attendance 
Instalace pomocí instalačního apk souboru není již podporována. 
 
Nastavení před prvním spuštěním aplikace 
Před prvním spuštěním aplikace nastavte jako výchozí klávesnici s názvem Docházka. Toto je nutné 
pouze, pokud je využíván jiný kioskový režimu, než je přímo obsažený v aplikaci. Více v sekci 
nejčastější dotazy - Neobjevuje se klávesnice při vstupu do zabezpečené části. 
Zkontrolujte v sekci Nastavení – Bezdrátová připojení a sítě – část Wi-Fi – část Pokročilé (trojtečka 
pravém horním rohu) – Ponechat připojení Wi-Fi během režimu spánku - nastavit možnost Vždy. 

Kde nalézt nainstalovanou aplikaci? 

Aplikace je umístěna v seznamu všech aplikací v zařízení pod názvem Docházka. Pro vstup do tohoto 
seznamu většinou slouží tlačítko s několika tečkami v pravém horním rohu zařízení. Důležitá je část 
Nastavení (rovněž zvýrazněna na obrázku níže). 
Ikonu Docházky lze posléze přesunout na některou z hlavních obrazovek delším podržením ikony 
Docházka v seznamu všech aplikací a přesunutím na požadované místo. 
 
 
 
 
 

http://mail.google.com/mail/signup
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.havryluk.attendance
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Níže je popsán režim ostré instalace se zadáním licenčních údajů. Režim demoverze funguje bez 
níže uvedeného. 
 
Během prvního spuštění aplikace je nutné: 

1) Zadat Adresu serveru. Ta bude většinou ve zhruba takovémto formátu 
http://192.168.0.XXX/AWS/soap/Dochazka. Část 192.168.0.XXX označuje tzv. IP adresu 
serveru, na které běží webové služby. Adresa se bude většinou lišit v poslední části označené 
XXX. K IP adrese může být přidáno i číslo portu. Vše však záleží na konkrétním nastavení sítě.  

2) Navázat spojení se serverem, což znamená kliknout na dané tlačítko. V případě úspěchu se 
zobrazí název společnosti, který je stejný jako v ABŘE. Pokud tento krok neproběhne 
v pořádku, zobrazí se chybové hlášení. 

3) Název společnosti (musí naprosto přesně souhlasit) společně s kódem zařízení ve tvaru XXX-
XXX-XX-XX je nutné oznámit výrobci aplikace z důvodu vygenerování licenčního klíče. 

4) Tento licenční klíč následně zadat po stisknutí tlačítka Odemknout aplikaci. Licenční klíč si 
dobře uschovejte pro případ reinstalaci aplikace. Tento klíč je již napořád svázán s daným 
zařízením a není ho možné použít na jiném zařízení. Pokud klíč nepůjde zadat, zkuste se 
přepnout do režimu české klávesnice. 

5) Při prvním spuštění aplikace by se měla stáhnout konfigurace tlačítek ze serveru. Pokud 
k tomu nedojde, řešením je přihlásit se v zařízení a vstoupit do režimu Nastavení, kde zvolit 
nabídku Vymazat data a potvrdit upozornění o smazání. 

Přístup do servisního/informačního režimu a nastavení 

Do těchto režimů je možné přistoupit skrze správnou kombinaci stisknutí skrytých tlačítek (viz 
obrázek). Tato tlačítka je potřeba zmáčknout ve správném pořadí 1. až 3 (viz obrázek). Informace o 
tom, zdali bylo tlačítko stisknuto, se objeví nad seznamem činnosti docházky. Umístění tlačítek 
nemusí vždy přesně odpovídat v závislosti na parametry displeje. 
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Sekce Nastavení 
Nastavení serveru umožňuje tyto volby: 
Server 

- Adresa serveru – Změnit adresu serveru. 
- Otestovat spojení – Otestovat zdali je dostupné spojení se serverem. V případě úspěchu je 

v dolní části obrazovky zobrazena informace o úspěšném navázání spojení. V opačném 
případě je vypsáno chybové hlášení 

- Timeout pro spojení/Timeout pro čtení – Za jak dlouho se přeruší snaha o navázání spojení 
serverem v rámci jednoho požadavku v případě, že server neodpovídá nebo nezasílá žádná 
data. 

- Povolit udržení spojení – Po povolení této nabídky se bude zařízení v době, kdy je spuštěný 
spořič obrazovky kontaktovat v pravidelných intervalech server. O každém výsledku pokusu 
zobrazí drobnou hlášku v dolní části displeje. 

- Interval pro udržení spojení – Jak často se má opakovat pokus o navázání spojení se serverem, 
pokud je nastavena položka „Povolit udržení spojení“. 

 
Lokální databáze 

- Vymazat data – Ze zařízení je smazána aktuální konfigurace tlačítek a případně další uložené 
hodnoty, které se týkají Servisního/Informačního režimu (např. seznamy zaměstnanců). Není 
smazána adresa serveru a případně další podobná nastavení. 

- Aktualizovat seznam činností – Ze serveru se znovu načte aktuální konfigurace činností 
 
Načítání čipu 

- NFC režim - Kódy půjdou načítat skrze integrované NFC přímo v zařízení. Po aktivaci či 
deaktivaci této nabídky je nutné aplikaci restartovat buďto vyskočením z aplikace pomocí 
klávesy Zpět, vyhozením ze seznamu spuštěných aplikací nebo skrze Nastavení - Aplikace - 
Docházka - Vynutit ukončení. Současně je nutné mít zapnuté NFC v Nastavení přímo na úrovni 
operačního systému Android. 
Otestování načítání může být využita například aplikace: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakdev.wdnfc 

- GPS režim – Pozice daného zařízení je posílána společně s údajem o docházce. Tento parametr 
není povinný a záznam lze poslat i bez tohoto údaje. Převod souřadnic na adresu je pouze 
přibližný, nemusí vždy vracet správný výsledek nebo být obsažen. I tento údaje je odesílán, 
pokud je k dispozici. V Nastavení operačního systému sekce Poloha musí být povoleno získání 
polohy s režimem Vysoká přesnost. Dále je nutné mít aktuální verzi Služeb Google Play. Více 
v části Řešení problémů. 

- Kontrola duplicit – Po povolení této nabídky zařízení nijak nereaguje, pokud v režimu docházky 
bude víckrát po sobě načten stejný čip. Toto omezení trvá do skrytí hlášení o zapsání 
docházky. 

- Logování činností – Událost načtení čipu a výsledek odeslání do systému ABRA bude 
zaznamenán do souboru v zařízení. Upozorňujeme, že v souboru mohou být zaznamenávány 
citlivé údaje spjaté s docházkou a soubor není nijak chráněn proti manipulaci. 
Uložení souboru se liší v závislosti na výrobci zařízení. Vždy je uložen v adresáři 
Android/data/cz.havryluk.attendance/files/log. Liší se pouze první část cesty k souboru. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wakdev.wdnfc
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Typicky je ve tvaru /storage/emulated/0/ nebo /mnt/sdcard – zbytek cesty viz předchozí věta. 
Každý den je vytvořen nový soubor se záznamy za daný den. Při odinstalaci aplikace jsou 
odebrány i tyto soubory se záznamy. V souboru je zaznamenáváno toto pořadí údajů – Čas – 
Id čipu – Id události – Id zaměstnaneckého poměru (zaměstnance) – Chybový kód z aplikace 
nebo systému ABRA (nula značí vše v pořádku) – HTTP status kód. 

- Kontrolovat délku kódu čipů - v některých situacích může být kód špatně načtený. Tímto 
způsobem zabráníte tomu, aby nebyl špatný kód čipu odeslán na server. Více v části Řešení 
problémů. 

 
Terminál 

- ID terminálu - Nepovinný parametry, který slouží k načtení seznamu zakázek - viz níže. 
- Název terminálu – Nepovinný parametr, který umožňuje odlišit jednotlivé terminály od sebe 

v přehledu docházky. 
- Informační panel terminálu – Zobrazení panelu s informacemi o zapnutých či vypnutých 

funkcích 
- Velikost písma u činností - Nastavení velikosti písma 

 
Foto 

- Vyžadovat fotku zaměstnance při snímání - Předtím než bude odeslán záznam s docházkou a 
načtení čipu je požadováno vyfocení zaměstnance. K funkčnosti této možnosti je nutné mít 
zařízení s přední kamerou. Fotky jsou ukládány do tzv. externí části paměti (typicky vyhrazená 
část v rámci vnitřní paměti nebo paměťová karta) a to do složky 
/storage/emulated/0/Android/data/cz.havryluk.attendance/files. Úvodní část této cesty se 
může lišit podle typu zařízení. Fotka je v zařízení uložena dva týdny. 

- Foto na výšku - Fotky budou snímány vždy na výšku 
- Foto pořizovat automaticky - po načtení čipu a zadání činnosti je fotka pořízena automaticky 

bez potvrzení od zaměstnance 
POZOR - focení a ukládání fotek v rámci zařízení může vyžadovat souhlas zaměstnance a 
před použitím této funkce konzultujte záležitost s vaším právníkem. Současně 
upozorňujeme, že fotky nejsou v zařízení nijak chráněny proti manipulaci či neoprávněnému 
nahlížení. 

 
Zakázky 

- Vyžadovat výběr zakázky - Při vytváření záznamu se zobrazení seznam dostupných zakázek, 
kterou jsou přiřazeny v systému ABRA pomocí odpovídajícího ID terminálu. Je vždy možnost 
zaslat záznam o docházce i bez zadání zakázky. 

- Stránkování zakázek - Seznam zakázek bude zobrazen v rámci stránkovacího seznamu namísto 
jednoho posuvného seznamu 

- Počet stránek zakázek na stránku - Počet zakázek, které budou zobrazeny na jedné stránce. 
Pokud počet bude větší než velikost displeje, tak bude seznam posuvný. 

- Velikost písma u zakázek - Nastavení velikosti písma 
 
Kioskový režim 

Tato sekce včetně dalších informací je detailněji popsána v sekci Kioskový režim 
- Správce zařízení – Aplikace se musí stát tzv. Správcem zařízení, aby mohla uzamknout zařízení 

do Kioskového režimu 
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- Uzamčení aplikace – Zapnutí či vypnutí Kioskového režimu. Zejména jde o skrytí vrchní a 
spodní systémové informační lišty a znemožnění odchodu uživatele z aplikace. 

- Vlastník zařízení – Aplikace se musí stát tzv. Vlastníkem zařízení, aby mohla uzamknout 
zařízení do Kioskového režimu 

 
O aplikaci 

- Email pro zasílání chyb - V případě chyby, která se stane v rámci aplikace, je možné odeslat 
přesnější údaje na předvolený email k logování či možnému vyřešení problému. Pro odesílání 
emailu se používá aplikace třetí strany např. Gmail. 

- Přístup v offline režimu - Doporučuje se opsat tento náhodně vygenerovaný kód, který na 
daném zařízení slouží k vstupu do sekce Nastavení i bez připojení na server. Pro přihlášení do 
sekce Nastavení lze použít i licenční klíč. 
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Sekce Servisní režim 
V rámci servisního režimu je možné přiřazovat či odebírat čipu u jednotlivých zaměstnanců. Pokud je 
na čipu viditelný přímo kód nebo pokud by se čtečka připojila přímo k PC s nainstalovaným systémem 
ABRA je možné přiřazovat čipy přímo u PC. 
Pro přiřazení čipu stačí vybrat zaměstnance, zvolit položku Přidat čip a přiložit čip ke čtecímu zařízení. 
Obdobně přes možnost Odpojit čip probíhá odebrání čipu danému zaměstnanci. Nalezený/neznámý 
čip lze odebrat ze systému samostatnou volbou Odpojit načtený čip. 
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Sekce Informační režim 
V této sekci se nachází nejrůznější informace o docházce jednotlivých zaměstnanců, jejich statistiky a 
rovněž možnost upravit jednotlivé údaje o docházce. 
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Řešení problémů 
Tlačítka Příchod a Odchod svítí současně a nereagují na další povely. Na obrazovce nemusí být ani 
jiná tlačítka nastavená v systému ABRA. 
Příčiny problému mohou být: 

1) Nepodařilo se stáhnout konfigurační údaje terminálu. Například po první instalaci nebo po 
opětovné instalaci. Řešením je přihlásit se v zařízení a vstoupit do režimu Nastavení, kde zvolit 
nabídku Vymazat data a potvrdit upozornění o smazání. 

2) Konfiguraci se podařilo stáhnout, ale je špatná. Tedy konfigurace v ABŘE neobsahuje povinný 
druh činnosti typu 0, která může být pouze jediná. 

 
Neobjevuje se klávesnice při vstupu do zabezpečené části (logování uživatele) nebo v jiných 
textových polích. 
Nebyla změněna systémová klávesnice po instalaci aplikace, za tu kterou vyžaduje aplikace. Stačí 
postupovat následovně a v zařízení zvolit Nastavení - Jazyk a vstup - Docházka (Sekce Klávesnice a 
metody vstupu). Zaškrtnout možnost Docházka a odsouhlasit případné varování. 
Dále vstoupit na libovolné textové pole (například políčko s heslem v logování v aplikaci) a v dolní 
řádce stisknout ikonu klávesnice a přepnout na klávesnici "Docházka". Měla by se objevit klávesnice, 
která má všechny tlačítka tmavě šedivá (viz obrázek). 
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Nedaří se připojit k serveru, ačkoliv se IP adresa serveru se neměnila. 
Příčin tohoto problému může být celá řada a zde jsou vyjmenovány pouze ty nejčastější. 

1) Server neběží nebo na něm nejsou spuštěny potřebné služby (webové služby/aplikační server 
apod.) 

2) Zařízení se připojilo na jinou Wi-Fi síť. Toto zkontrolujete v sekci Nastavení – Bezdrátová 
připojení a sítě – Část Wi-Fi. 

3) Zařízení je připojeno na správnou síť, ale obdrželo špatnou IP adresu (je například přiřazeno 
v jiné podsíti). Zkontrolovat Nastavení – Bezdrátová připojení a sítě – Část Wi-Fi – déle podržet 
prst na aktivní Wi-Fi síti a zvolit možnost Upravit síť. Zde zkontrolovat údaj Adresa IP. Tato 
adresa by se měla částečně „shodovat“ s adresou serveru. Tedy první tři skupiny čísel 
oddělených tečkou by měly být totožné s IP adresou serveru. Například 192.168.0.XXX pro 
server a 192.168.0.YYY pro zařízení. Toto však nemusí být vždy pravda a záleží nastavení sítě.  
Řešením problému může být restart zařízení. Déle podržet vypínací tlačítko na boku zařízení a 
zvolit možnost Restartovat. Případně možnost Vypnout a poté zařízení opět delším podržením 
vypínacího tlačítka zapnout. Posléze zkuste opět vypnout a zapnout Wi-Fi síť v části Nastavení 
– Bezdrátová připojení a sítě – Část Wi-Fi. 

 
Zařízení vypadá, že je připojené k Wi-Fi síti (je zobrazena příslušná ikona v dolním rohu), ale se 
serverem přesto nekomunikuje. 
Zapněte v nastavení možnost „Povolit udržování spojení“. Aplikace bude každý daný časový interval 
zkoušet připojení na server. V případě určitého počtu výpadků za sebou se pokusí znovu obnovit 
připojení na Wi-Fi síť. 
Možností řešení je rovněž přepnutí Wi-Fi routeru, ke kterému se zařízení připojuje, výhradně do 
režimu „b“. 
 
Kód čipu občas není rozpoznán, ačkoliv je daná osoba v systému. 
V některých situacích se může stát, že kód čipu je špatně načten a na server je odeslána špatná a 
většinou kratší hodnota. Tomuto problému se z technických důvodů nedá zabránit. Lze však zapnout 
nastavení „Kontrolovat délku kódu při načítání čipu“, které umožňuje nastavit délku čipu a pokud 
načtený kód čipu neodpovídá této délce, není ani odeslán na server. Čip se tak musí k zařízení přiložit 
znovu. 
 
Nedaří se najít polohu pomocí GPS satelitů 
Rychlost zaměření satelitů a obecně zjištění polohy závisí na operačním systému a samozřejmě 
vlastním HW zařízení. Údaje jsou obnovovány v pravidelných krátkých intervalech. Níže je seznam 
bodů, které můžete zkusit aplikovat: 

- Vypnout a zapnout režim "Vysoká přesnost" v rámci Nastavení. Nalezení satelitů může 

obecně trvat minuty či více (především při první použití). 

- Přepočet souřadnic na adresu se nemusí být vždy k dispozici nebo může být nepřesný. 

- Některá zařízení mají špatně konfigurovány A-GPS (možnost "Vysoká přesnost" v 

Nastavení systému) servery a zjištění tak může i při použití této funkce trvat déle. 

- Zjištění polohy je velmi obtížné v uzavřených vnitřních prostorech 

- Pro testování kvality signálu a další možnost můžete využít např. aplikace - GPS Test 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.chartcross.gpstest
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Zařízení se připojuje k jiné Wi-Fi síti. Např. po chvilkovém výpadku routeru. 
V rámci sekce Nastavení - Wi-Fi u každé jiné než žádoucí položky ze seznamu zvolte (typicky po delším 
podržení řádku) možnost Zapomenout. Systém Android se nepřipojí automaticky k síti, kterou 
nepotvrdil nejdříve uživatel. Současně je možné v sekci Pokročilé zvolit možnost, aby systém 
neupozorňoval na nové dostupné sítě. 
 
V zařízení nejsou nainstalovány nejnovější Služby Google Play (Google Play Services). Ty jsou nutné 
např. pro zjišťování polohy. 
Aktualizace Služby Play Services se typicky provádí automaticky na pozadí. Případně je nutné 
zkontrolat, že je zařízení připojeno na Wi-Fi a nabíjí se. Současně zkontrolovat, že v aplikaci Obchod 
Play je umožněna automatická aktualizace aplikací. 
V Nastavení - Aplikace následně najít Služby Google Play a jestli je verze alespoň 10.2. 
Případně v zařízení otevřít odkaz: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms 
kde by měla být možnost Aktualizovat. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gms
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Důležitá upozornění 
- Po práci v nastavení, servisním nebo informačním režimu je potřeba se vždy vrátit na první 

obrazovku aplikace. Tedy tu, kde jsou zobrazeny druhy činností, čas apod. 
- Vymazáním dat aplikace v části Nastavení – Aplikace - Stažené přímo v zařízení (neplést si 

s částí Nastavení – Vymazat data v aplikaci, která tento účinek nemá) přijdete o veškerá data 
aplikace včetně uloženého licenčního klíče a adresy serveru, který bude potřeba opět zadat při 
opětovném spuštění. Toto upozornění se týká i úplné odinstalace aplikace. 

- Před změnou adresy serveru je nutné tuto informaci zadat nejprve do aplikace v sekci 
Nastavení. Přihlášení do Nastavení či Servisního/Informačního režimu totiž závisí na ověření 
na serverové straně. Pokud by tento krok nebyl proveden a nedaří se tedy připojit na server, 
je nutné vymazat data aplikace (Nastavení – Aplikace - Stažené přímo v zařízení) a znovu 
postupovat jako při první instalaci. Alternativním postupem je použít off-line kód nebo 
licenční klíč pro vstup do Nastavení. 

- Webové služby jsou volně dostupné pro kohokoliv a komunikace se serverem není šifrovaná a 
ani neprobíhá přes žádné zabezpečené spojení. Toto zabezpečení je otázkou zabezpečení 
serveru a celkově Wi-Fi sítě a komunikace například přes VPN apod. 
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Kioskový režim 
Pro zamezení přístupu nepovolaných osob do zařízení je nutné zakrýt vrchní a spodní systémovou 
lištu (viz obrázek), tak aby nebylo možné žádným způsobem stisknout žádné ze systémových voleb. 
Pro práci s informačním/servisním režimem nebo běžné používání zařízení není nutné, aby byly tyto 
lišty skryté.  
Existuje řada možnosti, které na určité úrovni zamezují přístup nepovolaným osobám přímo do 
prostředí zařízení. 
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1. Kioskový režim integrovaný do aplikace. Tento režim je dostupný v závislosti na verzi operačního 
systému Android a liší se i svojí funkčností. Plně funguje od operačního systému verze 5.0 (API 
Level 21). 

Kioskový režim může fungovat pouze v režimu tzv. Správce zařízení, kdy mají uživatelé 
možnost odemknout práci s aplikací např. zadáním PINu (musí být nastaven v Nastavení – 
Zabezpečení). Režim pouze Správce zařízení je méně bezpečný. 
Nejbezpečnější je režim tzv. Vlastníka zařízení (přesněji povýšení do režimu Vlastníka zařízení). 
Jeho instalace je možná několika způsoby uvedenými níže, předtím než je možné vybrat tuto 
možnost v Nastavení. Aplikaci nelze odinstalovat, pokud je Vlastníkem zařízení. Odebrání 
Vlastníka zařízení provedete pouze přes sekci Nastavení – Kioskový režimu – Vlastník zařízení 
nebo  
a) Zařízení již prošlo základním nastavením po prvním spuštění. Na zařízení není přidaný žádný 
účet (např. Google účet).  
Stáhněte do počítače jeden z níže uvedených nástrojů v závislosti na OS a rozbalte do 
libovolné složky: 
Windows - https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-windows.zip 
Linux - https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-linux.zip 
Mac - https://dl.google.com/android/repository/platform-tools-latest-darwin.zip 
Přejděte do zvolené složky. 
 
V zařízení aktivujte Vývojářský režim přes sekci Nastavení – O zařízení – Číslo sestavení a 
několikrát na tuto možnost rychle za sebou klikněte. Následně přejděte do sekce Vývojářské 
možnosti a povolte možnost USB debugging. Zařízení připojte USB kabelem k počítači. 
V zařízení zvolte režim Pouze nabíjení. Vypněte zejména režim přenosu MTP. Povolte 
v zobrazeném dialogu komunikaci s danou MAC adresou počítače. 
 
Po připojení by měla proběhnout automatická instalace ovladače. Případně instalujte ovladač 
dostupný zde: 
Windows - https://dl-ssl.google.com//android/repository/latest_usb_driver_windows.zip 
Ostatní OS - https://developer.android.com/studio/run/win-usb.html 
 
Zkontrolujte přes níže uvedený příkaz přes příkazovou řádku, že je připojeno zařízení k počítači 
a komunikuje: 
adb devices 
Objeví se vypsaný typicky kód zařízení. 
 
Provolejte příkaz: 
adb shell dpm set-device-owner 
cz.havryluk.attendance/cz.tangosw.core.admin.utils.AdminReceiver 
 
Výsledkem musí být odpověď: 
Success: Device owner set to package cz.havryluk.attendance 
Active admin set to component 
{cz.havryluk.attendance/cz.tangosw.core.admin.utils.AdminReceiver} 
 
Následně můžete v aplikaci zapnout Uzamčený režim.  

https://dl-ssl.google.com/android/repository/latest_usb_driver_windows.zip
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b) Zařízení ještě neprošlo základním nastavením po prvním spuštění. Zařízení je typicky nové 
nebo proběhnulo obnovení do Továrního nastavení. 

I. Použití NFC štítku (pouze Android 6+). Povýšení přes NFC štítek nebo čip. Pro 
přípravu NFC štítku použít např. aplikaci NFC Write Device Owner 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sdgsystems.set_device_owner.  
Na štítku se nastaví URL na apk soubor (pro aktuální url adresu napište na 
info@tangosw.cz), odkud se má aplikace stáhnout, popisek a případně lze přednastavit 
jméno a heslo k WiFi. 
Po načtení štítku se stáhne a nainstaluje aplikace. Může být vyžadováno šifrování 
zařízení.  
 
II. Pomocí QR kódu (pouze Android 7+). Postup je obdobný jako pro NFC štítek. Pro 
aktuální podobu QR kódu napište na info@tangosw.cz. 

 
2. Aplikace SureLock Kiosk Lockdown 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gears42.surelock 
Tato aplikace umožňuje nepovolit vypnutí či vůbec skrytí jedné předem vybrané aplikace. Současně je 
schopná při znovu zapnutí zařízení (např. po nečekaném restartu) aplikaci Docházka opět spustit. Pro 
nastavení a případně další související licenční záležitosti se obraťte na výrobce aplikace. Je 
samozřejmě možné použít obdobnou aplikaci se stejnou funkčností. 
Další možností je aplikace Smart Lock 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkyeah.smartlockfree 
 
3. Fyzické zamezení přístupu např. instalací rámečku je nejméně vhodné řešení hlavně v případech, 

kdy je nutné přistupovat do ostatních voleb mimo výběr činností. 
 

4. Připnutí obrazovky - pokud zařízení běží na operačním systému Android 5.0+ je možné využít 
možnosti v sekci Nastavení - Zabezpečení - Připnutí obrazovky. Současně je nutné zvolit PIN nebo 
jiný způsob zamčení zařízení (sekce Nastavení - Zámek obrazovky). Aplikaci Docházka připnete 
pomocí ikony připínáčku (viz obrázek). Pro odemknutí je nutné současně stisknout tlačítka Zpět a 
Přehled (viz obrázek) a následně zadat PIN. Tento režim je vhodné použít pouze, pokud 
z nějakého důvodu nemůžete zapnout režim Správce zařízení (nebo Vlastník zařízení) přímo 
v Nastavení – Kioskový režim. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sdgsystems.set_device_owner
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gears42.surelock
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.thinkyeah.smartlockfree
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