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K čemu je apka dobrá…?

S čím naopak nepomůže…?

manažer vaší domácí vinotéky (vinoték) – jaké přesně lahve máte uloženy, jak dlouho, kde
či v které vinotéce, apod. V plné verzi aplikace je k dispozici skener čárového kódu pro
rychlé vyhledání, odebrání nebo vložení nové láhve.
Má i další možnosti použití - třeba jednorázově: pořádáte akci a chcete mít přehled o tom,
kolik se čeho vypilo. Založíte v apce dočasnou novou vinotéku pojmenovanou např. „akce“,
rychle do ní zavedete všechny lahve a jak se postupně otevírají a odpíjejí, odebíráte je
(skenerem čárového kódu nebo ručně) i v aplikaci. Po skončení akce pak máte přehled
o stavu lahví zbylých i vypitých a pokud už informace nejsou potřeba, jednoduše vše
odstraníte z aplikace.
Se sdílením informací a dojmů s přáteli nebo postováním příspěvků na sociální sítě.
S posláním objednávky nových lahví nebo vystavením faktury.

Omezení (zatím): - neumí automaticky synchronizovat data mezi více zařízeními (lze ale manuálně přenést soubor
s obsahem lahví (včetně historie) z jednoho zařízení na druhé, viz sekce Pro experty na str. 19)
- nefotí etikety lahví
- pouze pro zařízení s Androidem

Jak to funguje:

Uživatel si v apce může vytvořit jednu nebo více vinoték, do níchž si pak ukládá láhve. Počet
vkládaných lahví ani vinoték není nijak omezen. Vinotéka nemusí být založena žádná - lze
mít 0 vinoték a apku používat jen k evidenci samotných lahví. Jakmile je láhev vypita,
označí se takto i v apce. „Odebrat“ nebo „vypít“ láhev neznamená vymazat láhev z
apky!
Vypitá (odebraná) láhev je v okamžiku odebrání přesunuta do historie, tzn. zůstává v
evidenci, ale nezapočítává se do počtu lahví ukazovaných na úvodní obrazovce ani se
neobjeví v seznamu lahví nebo ve výpisu obsahu vinotéky.
Historii vypitých lahví lze zobrazit tlač. Historie na hlavní obrazovce apky, hledat v ní nebo ji
zahrnout do hledání spolu s plnými lahvemi pak prostřednictvím speciálních voleb
vyhledávacího formuláře (viz dále Vyhledávání lahví str. 11). Lze tak zpětně dohledat, kdy
byla která láhev vypita.
Až odstraněním láhve z historie dojde k jejímu nevratnému vymazání z aplikace.
Hromadné vymazání historie všech vypitých lahví najednou (vyčištění databáze) - viz sekce
Pro experty str. 19.
Lze odstranit i celou vinotéku. Pokud je odstraňovaná vinotéka prázdná, smaže se rovnou,
není-li prázdná, jsou před jejím smazáním láhve v ní obsažené nejdřív přesunuty „ven“.
(nedojde k jejich smazání). Odstraněná vinotéka se nepřesouvá do historie (str. 6 a 18).
Většinu akcí lze provést více způsoby z různých míst aplikace.

Omezení free verze:

Aplikace je k dispozici ve dvou verzích – jako free vhodná k vyzkoušení a jako plná za drobný poplatek.
Free verze není nijak časově omezena, je bez reklam a je plně funkční vyjma následujících dvou funkcí:
- neobsahuje skener čárového kódu (vkládání či hledání lahví načtením čárového kódu není možné)
- funkce Duplikovat láhev neumožní zadat počet duplikátů jako v plné verzi, její použití vytvoří vždy
jen jednu kopii vybrané láhve (lahví)
Obsah apky (databázi lahví) vytvořený ve free verzi aplikace lze snadno přenést do plné verze aplikace.
Není potřeba při zakoupení plné verze vkládat všechny lahve do apky znovu. (Str. 20)
Zakoupením plné verze podpoříte vývoj této i případných dalších aplikací z mé dílny
(nápady jsou :-)). Pokud jste si už plnou verzi zakoupili, pak děkuji a doufám, že s ní
jste/budete spokojeni.

Kontakt: Oficiální stránka produktu: https://www.trinoo.cz/vinoman

Veškeré připomínky k aplikaci, konstruktivní kritiku či nedejbože slova chvály pak očekávám
na adrese podpory: vinoman@trinoo.cz
David Lička, 775 262 777, Olomouc, www.trinoo.cz

2
PRVNÍ SPUŠTĚNÍ…
Při prvním spusštění apka nabídne rovnou možnost založení nové vinotéky (lze ji přidat kdykoliv později nebo naopak vůbec).

Dialog Přidat vinotéku
(název + kapacita lahví).
Lze jej vyvolat kdykoliv
později klikem na ikonu
Přidat vinotéku
v seznamu vinoték
viz. str. 5
Pozn.: Nelze vložit 2 vinotéky
s totožným názvem.

HLAVNÍ OBRAZOVKA:
Rozcestník a středobod všeho – na tuto obrazovku aplikace najíždí při každém dalším spuštění.
Dokud není vložena žádná láhev, je rozložení tlačítek jako na následujícím obrázku. Po vložení první láhve se její vzhled mírně změní (viz dálší strana).

Vzhled hlavní obrazovky - není vložena žádná láhev

O aplikaci + volby pro experty (str. 19)
Ukazuje počet založených vinoték
Tapnutím otevře jejich seznam (str. 3)

Ukazuje počet vložených lahví
Tapnutím otevře jejich seznam (str. 7)

Spustí skener čárového kódu pro hledání
láhve nebo vložení nové (str. 12)

Tapnutím spustí dialog
Vložit novou vinotéku (str. 5)

Tapnutím spustí dialog
Vložit novou láhev (str. 13)
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Vzhled hlavní obrazovky - vložena alespoň 1 láhev

O aplikaci + volby pro experty (str. 19).
Ukazuje počet vložených vinoték.
Tapnutím otevře jejich seznam (viz. níže)

Ukazuje počet vložených lahví.
Tapnutím otevře jejich seznam. (str. 7)

Spustí skener čárového kódu pro hledání
láhve nebo vložení nové (str. 12)

Zobrazí historii vypitých/odebraných lahví
viz. str. 14

Spustí dialog Vložit novou láhev.
(str. 13)

Zobrazí vyhledávací formulář
Hledat láhev (str. 9)

JEDNOTLIVÉ VOLBY HLAVNÍ STRANY PODROBNĚJI
Hlavní strana - tlač. Vinotéka
Tapnutím na ukazatel počtu vinoték na hlavní obrazovce se zobrazí seznam vinoték

Seznam vinoték (je-li vložena alespoň
1 vinotéka).

Seznam je prázdný, žádná vinotéka dosud nebyla
vložena. Lze jen vložit novou nebo návrat zpět na hl.
obrazovku (tapnutím na „domeček“)
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SEZNAM VINOTÉK

Úprava zobrazení seznamu vinoték
(seřadit podle…), str. 5

Přehodit ( = opačné) pořadí
položek seznamu, str. 5

Návrat zpět na hlavní obrazovku

Položka seznamu ( = 1 vinotéka)

Položky v seznamu jsou řazeny podle abecedy
(A – Z), není-li zvoleno jinak.

Přepne seznam vinoték do režimu
editace (odebírání položek), str. 6

Zobrazí dialog Přidat vinotéku
(str. 2)

Zobrazí vyhledávací formulář
(pro hledání vinotéky), str. 5

Položka seznamu vinoték (reprezentuje 1 vinotéku) - popis
vinotéka s lahvemi
ikona:

prázdná vinotéka

název vinotéky

pořadové číslo

ukazatel obsazenosti vinotéky
(počet lahví ve vinotéce/celk. kapacita vinotéky)

Nemá-li vinotéka vložen údaj o kapacitě
(lze zadat nebo měnit kdykoliv později na kartě vinotéky),
nevykreluje ukazatel graficky její obsazení
a na místě druhé hodnoty je otazník

Tapnutí na položku seznamu vinoték

tapnutí na položku seznamu kamkoliv
mimo ukazatel obsazenosti vinotéky
= zobrazí Kartu vinotéky (str. 18)
tapnutí na ukazatel obsazenosti vinotéky
= zobrazí seznam lahví uložených v této vinotéce (str. 7 a 8)
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SEZNAM VINOTÉK
Opačné pořadí vinoték v seznamu

Seřadit vinotéky podle…
Seznam vinoték lze setřídit podle názvů (abecedně),
podle naplněnosti (počtu lahví ve vinotéce = 1. údaj na
ukazateli obsazenosti vinotéky) nebo podle kapacity vinotéky
(2. údaj na ukazateli obsaz. vinotéky). Při řazení podle kapacity
jsou vinotéky, které kapacitu nemají zadánu, řazeny na konec
seznamu. Potvrzením volby dojde k přeskupení seznamu,
tapnutí na křížek ponechá seznam vinoték beze změny.

Přehodí řazení položek seznamu. (je-li např. seznam vinoték aktuálně setříděn
abecedně podle názvů od A do Z, použitím této ikony se setřídí abecedně od Z do A,...)

tlač. Přidat vinotéku
Zobrazí dialog pro přidání nové vinotéky - je požadován název (povinné)
a lze zadat kapacitu lahví (nepovinné). Obojí lze později kdykoliv změnit.
Nelze zadat dvě vinotéky se stejnými názvy (kontroluje se duplicita).

tlač. Hledat vinotéku
Spustí dialog pro vyhledání vinotéky podle
názvu
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SEZNAM VINOTÉK
Odebrat vinotéku
Přepne seznam vinoték do režimu úprav
(výběr položek pro odebírání).
Odebrání vinotéky znamená její vymazání.
Obsahuje-li odebíraná vinotéka lahve, jsou
automaticky před odebráním přesunuty
mimo vinotéku (neodstraní se s vinotékou).

Krátkým tapnutím na položky seznamu se
provede jejich výběr (označí se červenou barvou,
lze jich vybrat více najednou) pro editaci
(smazání). Opětovným tapnutím na vybranou
položku se její výběr zase zruší.
Je-li vybrána alespoň jedna položka seznamu
(1 vinotéka), objeví se v horní liště ikona koše.

Režim Odebrat vinotéku lze také vyvolat tapnutím
prstem na libovolnou položku seznamu vinoték
(na kteroukoli její část včetně ukazatele zaplněnosti vinotéky)
a podržením prstu na ní cca 1 sekundu (“dlouhé“ tapnutí).
Tímto dojde nejen k zapnutí režimu odebírání, ale zároveň i k
vybrání této konkrétní položky. Zahrnutí dalších položek do
výběru se už provádí obyčejným krátkým tapnutím.

dlouhé tapnutí (tap + 1 s podržet prst)
spustí režim Odebrat vinotéku

Tapnutím na ikonu koše dojde k odstranění
vybrané vinotéky, kterému předchází potvrzovací
dialog. Obsahuje-li odstraňovaná vinotéka lahve,
nedojde k jejich odebrání – jsou před smazáním
vinotéky pouze automaticky přesunuty mimo ni.
Potvrzením dojde k odebrání vinotéky (vinoték) a
zrušení režimu odebrání a zobrazí se seznam vinoték.

Zrušení režimu Odebrat vinotéku (storno)
Zrušit režim Odebrat vinotéku bez provedení změn lze dvojím způsobem:
- opětovné tapnutí na ikonu Odebrat vinotéku
- tapnutí na ikonu fajfky (nebo křížku, není-li vybrána žádná položka seznamu)
v horní liště vlevo
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Hlavní strana - tlač. Lahve
Tapnutím na ukazatel počtu lahví na hlavní obrazovce se zobrazí Seznam lahví

Seznam všech lahví.

Žádná láhev dosud nebyla vložena. Seznam je prázdný.
Lze jen vložit novou láhev, hledat láhev (hledat mezi
vypitými) nebo se vrátit zpět na hl. obrazovku (str. 2 a 3).

Seznam lahví konkrétní vinotéky lze zobrazit použitím některé z následujících akcí:
– tapnutím na grafický ukazatel (proužek) obsazenosti konkrétní vinotéky ve výpisu vinoték (str. 4)
– tapnutím na grafický ukazatel obsazenosti vinotéky (nebo na její obrázek) na kartě této vinotéky (str. 18)
– tapnutím na ikonku vinotéky v horní liště karty láhve, pokud je láhev v nějaké vinotéce vložena, zobrazí seznam lahví
této vinotéky (str. 17) , není-li láhev v žádné vinotéce, ikonka vinotéky se v horní liště karty láhve nezobrazí
Seznam lahví konkrétní vinotéky.

Seznam lahví prázdné vinotéky.
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SEZNAM LAHVÍ (všech nebo konkrétní vinotéky)

Úprava zobrazení seznamu lahví
(seřadit lahve podle…), str. 9

Přehodit (opačné) pořadí
položek seznamu (str. 9)

Návrat zpět na hlavní obrazovku
(str. 2 a 3)

Název vinotéky nebo celkový
počet lahví

Položka seznamu (lahev), tapnutí
na ni zobrazí kartu láhve (str. 17)

Není-li zvoleno jinak (viz. str. 9), seřadí se
lahve v seznamu abacedně (A - Z).

Přepne seznam lahví do režimu
odebírání položek, str. 14

Zobrazí dialog Přidat láhev
(str. 13)

Zobrazí vyhledávací formulář
(pro hledání láhve), str. 9

Položka seznamu lahví (reprezentuje 1 láhev)
Všechny údaje lze změnit na Kartě láhve (str. 17, otevře se tapnutím na položku seznamu)
bílé víno
růžové víno
ikona typu:

červené víno
šumivé víno (sekt) bílé
šumivé víno (sekt) růžové
šumivé víno (sekt) červené

ročník
název/odrůda
kategorie dle jakosti, kategorie dle zbytk. cukru
vinař, země původu

jiná lahev (likér, destilát, ...)

pořadové číslo

datum vložení (do vinotéky)
jméno vinotéky, v níž je láhev uložena
hodnocení (maximum 5 hvězdiček, minimum 1/2 hvězdy)

Položka seznamu lahví - odebraná (vypitá) láhev
název láhve červeně
vypito/odebráno

datum odebrání láhve
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SEZNAM LAHVÍ
Seřadit lahve podle…
Seznam lahví lze setřídit podle názvu,
ročníku, typu (bílé, růžové, červené,…), kategorie
(suchá, …), hodnocení, data vložení (do vinotéky
– defaultní nastavení) a podle vinotéky (v níž jsou
uloženy). Potvrzením volby dojde k přeskupení
seznamu, tapnutí na křížek ponechá seznam lahví
beze změny.

Opačné pořadí lahví v seznamu
Přehodí řazení položek seznamu. (je-li např. seznam lahví aktuálně setříděn
abecedně podle názvů od A do Z, použitím této ikony se setřídí abecedně od Z do A,...)

Hledat láhev
Zobrazí dialog pro vyhledání lahve. Spustí se s předvybranou volbou „Název“
pro vyhledání láhve podle názvu, aktivním kurzorem v poli „Hledat láhev“
a vysunutou klávesnicí, tzn. lze rovnou zadávat znaky (min. 2).
Pokud je zařízení v orientaci „nastojato“, spustí se
vyhledávací dialog v úspornějším tvaru s částí voleb
skrytou. Tapnutím na rozbalovací šipku
se dialog
rozbalí celý a zřístupní se i ostatní volby. Je-li dialog celý
viditelný, druhé tapnutí na rozbalovací šipku jej zase zmenší
do kompaktní podoby. Je-li zařízení v okamžiku spuštění
dialogu „naležato“ (landscape), ukáže se dialog hned celý
(prvky dialogu ve dvou sloupcích). Dialogem lze po
obsazovce posunovat, pokud je to potřeba (pokud jeho část
zasahuje mimo okraje obrazovku).

Vyhledávací dialog – schovaná klávesnice,
zařízení „nastojato“ (portrait) - dialog v kompakt.
tvaru („sbalený“).
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Hledat láhev
Vyhledávací dialog – zařízení „nastojato“ (portrait)
- dialog zobrazen celý. (Kromě přepínače Název
zapnut i přepínač pro typ láhve).

Vyhledávací dialog – zařízení „nastojato“ (portrait),
přehled voleb – pokračování.

Možnosti hledání láhve
Hledání rozlišuje malá a velká písmena pouze u znaků s diakritikou (např. u českého ř, Ř, š, …) Bude-li např. u láhve vloženo jméno vinaře „Řeřicha“ a
do pole pro zadání hledaného textu vloženo slovo „řeřicha“, nebude nalezena shoda.
Dialog Hledat láhev obsahuje pole pro zadání hledaného textu, ikonu Skenovat kód a přepínače určující, kde všude se má zadaný text hledat. Dialog se vždy
spustí se zapnutým přepínačem Název (ostatní přepínače vypnuté) a kurzorem v poli Hledat název, takže lze rovnou zadat název láhve nebo jeho část
(alespoň 2 znaky) a tapnutím na Enter (nebo tlačítko OK) se spustí hledání. Zapnutím/vypnutím přepínačů se rozšíří/zůží hledání textu v databázi.
Není-li zadán žádný text nebo zapnut žádný přepínač, není co (kde) hledat - hledání se nespustí a objeví se patřičné upozornění – s výjimkami viz. dále.
VÝJIMKY A SPECIÁLNÍ PŘÍPADY:
· první výjimkou je hned první přepínač s ikonami typu láhve (vína) místo názvu – je-li zapnut, omezí se veškeré hledání jen na typ vína zvoleném na
přepínači, není-li zadán žádný text v poli Hledat láhev a jen zapnut tento přepínač, vypíšou se všechny lahve odpovídajícího typu.
Příklady:
Chci-li seznam všech lahví ročníku 2016 : do pole Hledat láhev zadám „2016“, zapnu přepínač Ročník a spustím vyhledávání.
Chci-li seznam všech lahví bílých vín ročníku 2016: provedu totéž co v předchozím případě, ale navíc ještě zapnu první přepínač pro typ láhve a nastavím
na něm symbol bílého vína.
Chci-li seznam všech bílých vín, stačí pouze zapnout tento přepínač a nastavit na něm symbol pro bílá vína. Všechny ostatní přepínače můžou zůstat
vypnuté spolu s prázdným polem Hledat láhev.
· speciálním případem je dvojice přepínačů Včetně historie (rozšíří hledání i do historie) a Jen historii (hledá pouze v historii). Po zapnutí mají červenou
barvu a navzájem se ovlivňují – lze mít pro hledání zapnut vždy jen jeden, tzn. zapnu-li Včetně historie, pak se vypne přepínač Jen historii (pokud byl
zapnut) a naopak.
Příklady:
Chci-li seznam všech lahví bílých vín ročníku 2016 doplněný i o vypitá vína: do pole Hledat láhev zadám „2016“, zapnu přepínač pro typ láhve a nastavím na
něm bílá vína, zapnu přepínač Ročník a dále zapnu přepínač Včetně historie.
· druhým speciálním případem je pak přepínač < Vyber láhev náhodně >. Může fungovat samostatně (bez zapnutých dalších voleb ve formuláři) a jeho
zapnutí deaktivuje některé ostatní přepínače. Jeho zapnutím se (dle dalších zapnutých voleb formuláře) vybere náhodně jen jedna láhev. Je-li zapnutý jen
samotný tento přepínač bez dalších voleb hledání, vybere náhodně jednu láhev ze všech dostupných.
Příklad:
Chci vybrat náhodně láhev červeného polosuchého vína: do vyhledávacího pole napíšu „polo“ a zapnu přepínač Kategorie, dále zapnu (první) přepínač pro
typ láhve a nastavím na něm červená vína a nakonec přepínač < Vyber láhev náhodně >.

TIP: Pokud je vyhledávací dialog vyvolán při zobrazeném seznamu lahví konkrétní vinotéky, je veškeré vyhledávání lahví, včetně speciálních
přepínačů, automaticky omezeno jen na tuto vinotéku. (Jak zobrazit seznam lahví konkrétní vinotéky - str. 7). Příklad: Chci-li náhodně vybrat
láhev červeného vína z konkrétní vinotéky, pak zobrazím seznam lahví této vinotéky, spustím dialog Hledat láhev a v něm zapnu přepínač typu
láhve (nastavím červené víno) a dále zapnu přepínač < Vyber láhev náhodně >.
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SEZNAM LAHVÍ
Vyhledávací dialog - speciální přepínače
Dvojice přepínačů Včetně historie a Jen historii.

Ukaž historii.

Vyber láhev náhodně

Vyhledávací dialog - hledat podle čárového kódu - tlač. Skenovat kód
I vyhledávací dialog obsahuje možnost vyhledání lahve podle čárového kódu (jednodušší možností je použít tlač. Skenovat kód přímo na hlavní obrazovce).
Postup: Seskenování čárového kódu tapnutím na tlač. Skenovat kód (použití tohoto tlač. automaticky zapne přepínač Čárový kód), zahájení hledání
tapnutím na OK.

Spuštění skeneru čárového kódu.

Skenování kódu.

Spuštění hledání seskenovaného kódu.
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Hlavní strana - tlač. Skenovat kód
Tapnutí na tlač. Skenovat kód spustí skener čárových kódů.
Skenování čárového kódu

Načte-li skener úspěšně čárový kód z láhve (kód se na vteřinu vysvítí zelenou linkou a zařízení zavibruje, úspěšnost skenování
záleží na kvalitě fotoaparátu v zařízení), spustí se nejdřív hledání kódu mezi lahvemi (i v historii). Pokud není žádná láhev
s tímto kódem nalezena (plná ani v historii), spustí se dialog pro vložení nové láhve s předvyplněným seskenovaným kódem.

Nalezena jen plná láhev s odpovídajícím kódem.

Nalezena jen vypitá láhev s odpovídajícím kódem.
(v nastavení apky je zapnuto hledání i v historii)

Žádná láhev s odpovídajícím kódem nenalezena,
nabídne se vložení (karta) nové láhve (viz str. 13)
s předvyplněným seskenovaným čárovým kódem .
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Přidat láhev (karta nové láhve)
1.
2.
3.

Spustí dialog pro vložení nové láhve (karta nové láhve). Stejný dialog, jen s vypněným čárovým
kódem, se spustí i po použití tlačítka Skenovat kód z hlavní strany v případě, že není automatickým
hledáním nalezena žádná odpovídající láhev.
Na obr. vlevo pro lepší přehlednost celá karta v jediném obrázku:

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Jednotlivé položky karty (lze je kdykoliv po vložení láhve do vinotéky libovolně měnit):
1. Volba typu lahve (bílé víno/růžové/červené/sekt bílý/sekt růžový/jiné)
2. Volba vinotéky
3. Počet vkládaných lahví
4. Název (obchodní název - není-li uveden, pak se sem překopíruje hodnota uvedená
u položky „Odrůda“, tzn. alespoň jeden z řádků 6 nebo 7 musí být vyplněn)
5. Editační tlačítka (viz níže)
6. Čárová kód láhve
7. Odrůda
8. Ročník (přednastaveno: aktuální rok mínus jedna, 2 x šipka doprava: nastaví „–“)
9. Jakostní třída (např. odrůdové, kabinet, pozdní sběr, …)
10. Kategorie dle obsahu zbytkového cukru (např. suché, polosladké, …)
11. Obsah alkoholu
12. Objem láhve
13. Hodnocení
14. Cena
15. Obsah zbytkového cukru
16. Obsah kyselin
17. Země původu
18. Vinařská oblast
19. Vinařská podoblast
20. Vinařská obec
21. Viniční trať
22. Vinař
23. Druh ovoce
24. Poznámka
25. Uloženo dne (generuje se automaticky, lze kdykoliv změnit, formát RRRR-MM-DD HH:MM“SS)
26. Počet dní ve vinotéce (generováno, neukládá se do databáze, viz vysvětlení níže)
27. Vypito dne (generuje se automaticky, lze změnit, formát RRRR-MM-DD HH:MM“SS)
28. Doporučená doba archivace
29. Doporučeno k (jakému pokrmu)
Údaje z tučně označených polí se použijí v seznamech lahví u každé položky (láhve) .
Hodnota „Dní ve vinotéce“ se při každém zobrazení Karty láhve vypočte z aktuálního data minus
den uložení do vinotéky a neukládá se do databáze, tzn. nesouhlasí-li se skutečností, je zbytečné ji
přepisovat, místo toho je potřeba upravit den vložení láhve do vinotéky. Na kartě nové láhve je tato
položka prázdná (láhev teprve vkládáme do vinotéky).

19.
20.

Tlačítka
Řádek pro vložení číselné informace.

21.
22.
23.
24.
25.

Malá šipka vkládá po „zákl. jednotkách“,
velká dvojitá po desetinásobku „zákl.
jednotek“.
Příklad: Při zadávání obsahu alkoholu
(zbytkového cukru, kyselin) je zákl. jednotka
0.1 %, desetinásobek pak 1 %. U zadávání
roku je zákl. jednotka 1 rok, desetinásobek
pak 10 let.
Řádek pro vložení textové informace.

Přepíná celou kartu (všechny položky)
z režimu čtení do režimu editace
a zpět. V režimu pro čtení lze pouze
zvolit vinotéku pro uložení láhve (pole 2),
pomocí příslušných tlačítek (viz níže)
seskenovat nebo ručně upravit čárový
kód láhve (pole 4) a ohodnotit láhev
(pole 13). Karta nové láhve vždy nabíhá v
režimu editace.
Položky v režimu editace:

Položky v režimu pro čtení:

26.
27.
28.
29.

Není-li v aplikaci ještě nastavena žádná
vinotéka pro vkládání lahví, pak je pole
„Vinotéka“ pro vybrání vinotéky neaktivní:

Tapnutím povolí přístup do pole „Čárový
kód“ pro manuální úpravu stávajícího
nebo manuální vložení nového čárového
kódu. Kliknutím kamkoliv jinam v kartě
se mód editace tohoto políčka zase
vypne.
Spustí skener čárového kódu. Po
úspěšném načtení se kód rovnou objeví
v poli „Čárový kód“.
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Historie lahví (vypité/odebrané)

Zobrazí historii vypitých/odebraných lahví.

Seznam všech lahví v historii seřazen podle
data vypití (odebrání) - nahoře je naposledy
vypitá láhev, směrem dolů dříve vypité.

Dlouhým tapnutím (tapnout + podržet prst) na
na položce historie se zpřístupní ikony pro
definitivní vymazání položky z historie a
duplikování láhve (vytvoří novou plnou láhev se
stejnými parametry.) Tapnutím na další lahve
seznamu se tyto přidají do výběru.

Nebo tapnutím na ikonu Vypít láhev ve spodní
liště se historie přepne do režimu odebírání
lahví. Tapnutím na položky historie se provede
jejich výběr.

2

1

Definitivní mazání vybrané láhve z historie.
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Odebírání, duplikování a přesuny lahví z a do vinoték (režim úprav ve výpisu lahví)

Dlouhé tapnutí (tapnutí a podržení prstu na displeji cca 1 s) na libovolnou položku seznamu lahví přepne seznam do režimu úprav, v
němže lze lahve jednotlivě i po skupinách odebírat (označit jako vypité a přesunout do historie, případně úplně odstranit ty, které už v
historii jsou), duplikovat, přemisťovat“ z vinoték , v nichž jsou „uloženy“ mimo ně, umísťovat do vinotéky ty, které dosud v žádné nejsou,
případně přemisťovat lahve (i po skupinách) z jedné vinotéky do druhé.
Dialog Vypít láhev: vybrána jedna láhev, lze ji před
vypitím ohodnotit nebo vložit poznámku.
Dlouhé tapnutí na položce č. 2 spustilo režim
úprav, vybralo tuto položku a zpřístupnilo
tlačítka v horní liště. Další lahve lze do výběru
přidat krátkým tapnutím.

Pokud je vybrána alespoň jedna položka, zpřístupní se v
horní liště panel s tlačítky pro editaci:
Odebere vybrané lahve
Pokud je mezi odebíranými lahvemi už jednou
vypitá láhev z Historie, dojde k jejímu
definitivnímu odstranění. Aplikace na tuto
skutečnost upozorní v potvrzovacím dialogu.

Duplikuje vybrané lahve.
Pokud je mezi duplikovanými lahvemi i vypitá
(odebraná), pak je její duplikát vytvořen jako
nová plná láhev se stejnými parametry, str. 15.

Vybráno více lahví

Přesun lahví do vinotéky
Umístí všechny vybrané lahve do zvolené
vinotéky (bez ohledu na to, kde byly předtím).
Viz. ukázka níže
Přesun lahví mimo vinotéku
Umístí všechny vybrané lahve mimo vinotéku
(vinotéky).
Poslední dvě tlačítka se neukáží, pokud je
mezi vybranými lahvemi nějaká z historie.
(láhve z historie už nelze přesouvat)

Ukázka - Umístění vybraných lahví do zvolené vinotéky
Přesun 3 vybraných lahví do vinotéky Suterén 2:
Tapnutí na ikonu Přesun lahví do vinotéky

Objeví se seznam dostupných vinoték

Vybereme vinotéku Suterén 2
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Dokončíme volbu vinotéky tapnutím na „fajfku“

Potvrzení přesunu lahví

Lahve přesunuty do vinotéky Suterén 2

Duplikování láhve
Vytvořit „kopii“ láhve lze tapnutím na ikonu Duplikovat láhev na dvou místech aplikace:
- na kartě každé láhve
- v horní liště ve výpisu lahví (všech, konkrétní vinotéky, …), je-li seznam v řežimu editace a je-li v něm vybrána alespoň jedna láhev

Ikona Duplikovat v seznamu lahví

Ikona Duplikovat na Kartě láhve

Tapnutí na ikonu Duplikovat spustí dialog
pro zadání počtu požadovaných kopií láhve.

Duplikování odebrané (vypité) láhve v historii
vytvoří opět plnou láhev (se stejnými parametry)!
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Zrušení režimu Vypít láhev (režimu úprav) bez provedení změn

Lze dvěma způsoby:
- tapnutím v horní liště na ikonu křížku
nebo na ikonu fajfky

(není-li vybrána žádná položka)
(je-li vybrána alespoň jedna položka seznamu)

- opětovným tapnutím na ikonu Vypít láhev vpravo dole
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Karta láhve
Karta existujícího vína (vypitého i nevypitého, na obr. vlevo, dialog je pro lepší přehlednost seskládán do
jediného obrázku) je zcela totožná s kartou nově vkládaného vína (viz strana 13)., pouze obsahuje 2 editační
tlačítka (str. 13, položka 5) navíc:
Odebere láhev (přesune do historie jako vypitou).
Duplikuje láhev (vytvoří kopii se stejnými parametry).
Popis všech ostatních položek karty je shodný s popisem karty nově vkládané láhve (str. 13).
Karta se při každém otevření zobrazí v režimu jen pro čtení. Do režimu editace lze přepnout tlač.
Hodnota „Dní ve vinotéce“ se při každém zobrazení Karty láhve vypočte z aktuálního data minus den uložení
do vinotéky a neukládá se do databáze, tzn. nesouhlasí-li se skutečností, je zbytečné ji přepisovat, místo toho
je potřeba změnit (a uložit) den vložení láhve do vinotéky.
Políčko Vinotéka
Určuje vinotéku, v níž je láhev vložena. Tapnutím na něj se otevře seznam dostupných vinoték (pro její změnu).
Je-li láhev už v některé vinotéce umístěna, pak je tato vinotéka v seznamu barevně označena. Tapnutím v
seznamu lze buď vybrat jinou vinotéku (láhev do ní bude po potvrzení tapnutím na „fajfku“ přesunuta), případně
lze naopak opětovným tapnutím na už vybranou vinotéku její výběr zrušit a po potvrzení tapnutím na „křížek“
(není-li žádná vinotéka vybrána, je vlevo v horní liště místo „fajfky“ křížek) je láhev umístěna naopak mimo
vinotéku (v poli vinotéka se objeví „nevybráno“). Zavření karty láhve tapnutím na „fajfku“ v dolní liště uloží
změny, na křížek pak bez uložení změn. (Tapnutí na symbol „domečku“ v horní liště pak zavře kartu bez uložení
změn a s návratem na hlavní obrazovku.)
Tapnutím na pole „Vinotéka“ (na obr. vlevo)
otevře seznam dostupných vinoték pro vložení
Zavře kartu láhve bez uložení změn a zobrazí
láhve. Tapnutí na „fajfku“ potvrdí zvolenou
seznam lahví vinotéky (str. 8), v níž je
vinotéku a vrátí zpět na kartu láhve.
láhev uložena.

Karta vypité (odebrané) láhve v historii –
všechna editační tlačítka jsou obarvena červeně,
pole Vinotéka nelze upravovat a svítí v něm trvale,
zda-li byla lahev před přesunutím do historie vypita
nebo jen odebrána. Tapnutím na tlačítko Koš a
potvrzením pak dojde k definitivnímu vymazání
láhve z aplikace.
Duplikováním vypité láhve v historii
vznikne nová plná láhev se stejnými
parametry, jako má vypitá. (v případě opakované
konzumace stejné lahve ji stačí vyhledat - i v historii
- a použít funkci Duplikovat)
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Karta vinotéky
Obsahuje (a lze je zde také měnit) údaje o vinotéce:
- název
- kapacitu (počet lahví, které lze do ní uložit)
- obsazenost (kolik míst pro lahve je aktuálně obsazeno)
- poznámku (doplňující informace)
Karta vinotéky nemá režim Jen pro čtení. Všechny položky lze při každém zobrazení zároveň měnit.

Prázdná vinotéka

Vinotéka obsahuje alespoň jednu láhev

Tapnutí na obrázek vinotéky nebo na pruh
Obsazenost zavře kartu vinotéky a otevře
seznam lahví vinotéky.

Editační tlačítka pro hromadnou práci se
všemi lahvemi vinotéky najednou a tlač. Koš
pro smazání samotné vinotéky (je-li prázdná).

Editační tlačítka (pokud mají tlačítka šedé pozadí, nelze je použít, např. je-li vinotéka prázdná)

Přesune všechny láhve z vinotéky do jiné.

Přesune všechny láhve z vinotéky mimo ni („vyndá je ven“).

Vloží do vinotéky novou láhev (otevře kartu pro přidání nové láhve s předvyplněným polem Vinotéka).

Otevře seznam všech lahví vinotéky a přepne jej do režimu editace (odebírání lahví).

Odstraní vinotéku, ale jen pokud je prázdná. Obsahuje-li lahve, je tlačítko neaktivní. Chcete-li odebrat
vinotéku, která není prázdná – lze to provést dvojím způsobem.
1. Nejprve použitím tlačítek výše přesunout hromadně všechny láhve z vinotéky mimo ni nebo do jiné vinotéky
a následně tímto tlačítkem (Koš) odstranit nyní již prázdnou vinotéku.
2. Přepnout se do seznamu vinoték (z hlavní obrazovky, str. 3 a 4), „dlouhým“ tapnutím na položce (vinotéce), kterou
si přejete odebrat spustit režim odebrání vinotéky (režim lze spustit i tapnutím na tlač. Odebrat vinotéku) spolu s jejích
výběrem a tapnutím na ikonu Koše v horní liště vinotéku odebrat. Vinotéka bude odebrána, ale před jejím odebráním
budou automaticky nejprve všechny její aktivní (plné) láhve přesunuty mimo ni.
UPOZORNĚNÍ: Odebráním vinotéky se odstraní veškeré záznamy o ní i u vypitých lahví, jež v ní byly před vypitím uloženy!
(tyto lahve nebudou mít od tohoto okamžiku v poli Vinotéka nic uvedeno)
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Pro experty (záloha databáze, export, import)
Obsahuje základní informace o aplikaci (verze) a sadu tlačítek pro práci s databází
uložených lahví a vinoték.
Aplikace pracuje s databází ve formátu SQLite, celá datanáze je obsažena v jednom
souboru. Sama o sobě aplikace automaticky žádné zálohy své databáze nevytváří,
ale na této obrazovce jsou k dispozici tlačítka, kterými lze tyto akce (záloha,
obnova, export a import) provést ručně – pro zkušené uživatele:

Úklid lahví. Defintivně z databáze vymaže záznamy o všech
vypitých lahvích. Akci nelze vrátit zpět (jedinou možností je obnova
databáze ze zálohy, viz. níže)
Záloha databáze. Vytvoří zálohu databáze v uživatelem nepřístupné části
paměti zařízení (interní úložiště). Dojde-li k poškození souboru s databází,
aplikace automaticky zjišťuje, existuje-li tato záloha. Pokud ano, je
z tohoto souboru aplikací automaticky obnovena. Obnovení databáze ze
zálohy je zároveň jedinou možností, jak vrátit zpět nevratné akce. (např.
je-li omylem definitivně vymazána nějaká láhev nebo dojde-li
k nechtěnému užití funkce Úklid lahví (viz. předchozí tlačítko). Pro
vytvoření zálohy stačí tapnout na toto tlačítko, záloha bude bez dalších
dotazů vytvořena. Nová záloha bez ptaní přepíše předchozí starší zálohu.
V popisu u tohoto tlačítka je pak vždy uvedeno datum posledního
vytvoření zálohy (pokud tlačítko nebylo ještě ani jednou použito, je v jeho
popisu uvedeno „dosud nevytvořeno“). Doporučuje se jednou za čas
zálohu vytvořit. Soubor zálohy by měl být automaticky odstraněn při
odinstalování aplikace.
Obnova databáze. Provede obnovu databáze z interního úložiště
(ze zálohy vytvořené pomocí tlačítka Záloha databáze), existuje-li
(byla uživatelem vytvořena). Pokud záloha neexistuje, aplikace
vypíše chybovou zprávu.

Export databáze. Provede export databáze do uživatelem
přístupné části úložiště zařízení. Fyzicky se jedná o jeden soubor,
jeho název je vždy „vinomandbexp.db“ a obvykle se po vytvoření
nachází v nejvyšší úrovni (rootu) vnitřního úložiště (umístění
souboru se může na různých zařízeních lišit). Při použití tohoto
tlačítka je po úspěšném exportu databáze na cca 3 sekundy
zobrazena informace o tom, kde přesně se soubor nachází. Cesta k
exportovanému souboru je zároveň až do zavření dialogu viditelná
také v popisu u tohoto tlačítka. Je-li na daném umístění soubor se
stejným názvem (např. předchozí export), je bez ptaní přepsán
novější verzí. Takto vytvořený soubor s databází lze přenést do
jiného zařízení a načíst, odelsat e-mailem, případně může sloužit
jen jako záloha na stávajícím zařízení,…

Import databáze. Načte databázi z externího souboru (vytvořeného
tlač. Export databáze). Tlačítko spouští jednoduchý souborový
manažer, který dovolí procházet adresáře a soubory. Pomocí něj
pak stačí najít a vybrat soubor s exportem databáze a potvrdit jeho
načtení (nevratný krok – stávající databáze aplikace se přepíše
importovanou verzí ze souboru).

Nastavení aplikace
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Přesun databáze lahví z free verze do plné (na jendom zařízení)
Rozhodne-li se uživatel po určité době používaní free verze aplikace zakoupit plnou verzi, nemusí samozřejmě celou databázi lahví znovu vkládat
do plné verze, ale stačí ji přenést z free verze jednoduše ve dvou krocích:

Krok 1
Spustím free verzi aplikace a přejdu do sekce O aplikaci (str. 19),
kde provedu Export databáze (str. 19) tapnutím na příslušné
tlačítko. Provede se vyexportování celé databáze do jednoho
souboru „vinomanfreedbexp.db“. Informace o umístění souboru s
exportem je následně viditelná jednak po dobu cca 3 sekund na
systémové „hlášce“ a dále pak v popisu samotného tlačítka Export
databáze až do okamžiku zavření dialogu O aplikaci – viz. obr. vlevo.
Nyní můžu zavřít free verzi aplikace.

Krok 2
Spustím plnou verzi aplikace a přejdu do sekce O aplikaci (str. 19),
kde provedu Import databáze (str. 19) tapnutím na příslušné
tlačítko. Spustí se jednoduchý souborový manažer, pomocí něhož
vyhledám soubor s exportem databáze „vinomanfreedbexp.db“.
V drtivé většině případů není nutné soubor hledat, protože exportní
funkce exportuje do stejného adresáře, kam se následně „dívá“
importní funkce. Obvykle tedy stačí při importu v souborovém
manažeru zarolovat „dolů“ mezi soubory – viz. obr. vlevo - a tapnout
na soubor „vinomanfreedbexp.db“. Aplikace se dotáže, jestli z
tohoto souboru načíst databázi, po potvrzení se načtou všechna
data do aplikace. Po úspěšném načtení dat se aplikace restartuje na
úvodní obrazovku. Nyní mohu soubor „vinomanfreedbexp.db“ s
exportem databáze odstranit, případně lze zároveň odinstalovat
free verzi aplikace.
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Pár tipů na závěr
Omylem odebraná láhev - co teď?
Snadná pomoc. Pokud je láhev opravdu jen odebraná, tzn. přesunuta do historie, je pořád „tam“. Stačí ji jen najít v historii např. použitím Hledat láhev z
hlavní obrazovky (do políčka „Hledat láhev“ zadat alespoň část jejího názvu a v seznamu přepínačů pod ním zapnout ten s názvem „Včetně historie“ nebo
„Jen historii“, případně nezadávat nic a jen zapnout přepínač „<Ukaž všechna vypitá>“ a najít ji „ručně“). Otevřením její karty a přepnutím do režimu úprav
(tlačítko „tužka“), vymazáním hodnoty v políčku „Vypito dne“ a uložením karty tapnutím na „fajfku“ ve spodní liště se láhev zase změní na plnou a objeví se
zpět mezi plnými lahvemi.
Lišta délky obsahu
Kdykoliv se prst dotýká obrazovky s obsahem delším než rozměry
displeje (část obsahu je skrytá mimo obrazovku), ukáže se šedá lišta
se zeleným jezdcem pro optické znázornění výřezu obsahu, který je
akuálně na obrazovce (výška zeleného jezdce) vůči celkové délce
obsahu (celková délka šedé lišty, v níž se jezdec pohybuje).

Odstranění jedné láhve z libovolného seznamu lahví
Vytažení položky (láhve) prstem doleva „mimo obrazovku“ alespoň
o polovinu její délky.
Stejná akce na láhvi z historie = definitivní vymazání láhve.

jezdec s lištou

Zrušení dialogů bez provedení změn (storno)
lze provést i tapnutím kamkoliv do tmavé
plochy mimo dialogy.

Tip pro hledání
Vyhledávací funkce je nastavena tak, že zadaný text hledá na kterékoliv pozici ve slově
(slovech). Chcete-li např. vyhledat všechny Ryzlinky Rýnské, pak stačí hledat „rýn“ se zapnutým
přepínačem Název. V některých případech to ale může být na škodu. Chci-li např. vyhledat
všechna suchá vína zadáním slova „suché“ (zapnout přepínač Kategorie), pak výsledek hledání
bude obsahovat i všechna polosuchá vína, neboť i v tomto slově je hledaný výraz celý obsažen.
Chcete-li proto omezit výskyt hledaného výrazu jen na začátky slov, zadejte před něj
vykřičník. Tzn. vyhledání jen suchých vín – dát vyhledat se zapnutým přepínačem Kategorie
výraz „!such“ (bez uvozovek), viz. obrázek níže. Výsledkem tohoto hledání budou jen suchá
vína, výskyt hledaného výrazu uprostřed slov nebo na jejich konci bude ignorován.
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Vybrání více položek ve výpisu lahví najednou
Chcete-li vybrat ve výpisu lahví (v režimu úprav nebo v režimu odebírání) více položek najednou, lze to provést
použitím dalšího dlouhého tapnutí.
Chci-li např. vybrat položky 2 – 6 ve výpisu lahví,
pak není nutné tapnout na každou položku zvlášť,
místo toho se dlouhým tapnutím na položku 2
zapne režim úprav a zároveň se tímto položka 2
vybere.

Dlouhé tapnutí (tapnutí a podržení prstu cca 1 s)
na položku 6 pak vybere i položky mezi nimi, tedy
3, 4, a 5.

14
Vypít láhev (režim odebírání lahví)

Tapnutí na toto tlačítko přepne aktuálně zobrazený seznam lahví do režimu odebírání lahví, v němže lze lahve jednotlivě i po skupinách
odebírat (vypité přesunout do historie, případně úplně odstranit ty, které už v historii jsou).
Tlačítko Vypít láhev je dostupné vždy, když je zobrazen Seznam lahví (např. výpis všech lahví po kliku na tlač. s počtem lahví na hl.
obrazovce, nebo výpis obsahu konkrétní vinotéky, výpis lahví jako výsledek hledání láhve, Historie lahví…).

Seznam všech lahví přepnutý do režimu
odebírání, nevybrána žádná položka – v horní
liště pouze „křížek“ pro ukončení editace beze
změn a číslo 0 (vybraných lahví k editaci).

V seznamu vybrány 3 položky (lahve)
(tapnutí na nevybranou položku = její vybrání,
tapnutí na vybranou položku = zrušení výběru)
Jednotlivé položky se vybírají tapnutím. Lze vybrat i
několik položek najednou (viz závěrečné tipy str. 23).
Pokud je vybrána alespoň jedna položka, zpřístupní se v
horní liště panel s tlačítkem pro odebrání lahví:
Odebere vybrané lahve
Pokud jsou mezi odebíranými lahvemi i nějaké
z historie (už vypité nebo odebrané), dojde k
jejích definitivnímu odstranění z aplikace. Na
tuto skutečnost upozorní potvrzovací dialog,
viz níže.

Mezi vybranými lahvemi k odebrání je i láhev z
historie – dotaz na potvrzení jejího vymazání
z historie.

