
Poslat údaje ze záznamů přes e-mail 
S funkcí Poslat údaje záznamu přes e-mail lze zasílat údaje průběžně k dalšímu rozboru jinou osobou (např. trenérem). 

Převaděč záznamů 
Funkce Převaděč záznamů slouží ke zpřístupnění údajů z dřívějších programů firmy Polar: Polar Training Advisor SW 1.x, 
Polar Precision Performance SW 2.x and Polar Sports Diary SW 1.0. k možnosti jejich dalšího zpracování v SW Přesné 
Posuzování Výkonnosti. (Popřípadě lze takto převádět záznamy z Polar Horsetrainer SW 1.x do programu Polar Equine.) 

Před spuštěním Převaděče záznamů je nutné ukončit běh veškerých dalších programů firmy Polar. Rovněž se doporučuje 
zálohovat před ním databázi záznamů. 

 

Jednou převedený záznam již zůstává v PPV 4.0 a není třeba jej znovu převádět. 

 

Po převedení záznamu lze funkci Převaděče záznamů deaktivovat z Funkcí (Nastavení – Možnosti - Předvolby 
programu). 
 
Pro zaslání zaznamenaných údajů elektronickou poštou můžete využít jakýkoliv e-mailový program. Pokud se týká o poštovní 
program na bázi MAPI (např. Microsoft Outlook, Microsoft Outlook Express, Netscape Communicator, Yahoo Messenger, 
Hotmail či Eudora), otevře funkce e-mailu v software PPV automaticky okno nové zprávy v poštovním programu. 

Při používání poštovních programů, které nepodporují systém MAPI (např. Lotus Notes) musíte vytvořit nový e-mail ručně. 
Optimální je napsat nový e-mail a údaje záznamu k němu přiložit jako soubor přílohy. 

Soubory záznamů a údajů TF zobrazené v Kalendáři jsou obsaženy v zazipovaném souboru (viz kapitolu Zálohování údajů 
záznamu). 

Vytvoření e-mailu 
1. Novou zprávu můžete vytvořit v okně Odeslat údaje záznamu. Ten je dostupný několika způsoby: 

* V menu Soubor zvolte Odeslat údaje záznamu. 

* Vyberte v Kalendáři příslušný den. Na jeho okénko klikněte pravým tlačítkem a z otevřené nabídky zvolte Odeslat údaje 
záznamu. 

* Otevřete Tréninkový Deník pro příslušný den dvojím poklepáním na jeho okénko v Kalendáři. V rámečku Údaje o dni 
pak klikněte na ikonku Odeslat údaje záznamu. 

2. V okně Odeslat údaje záznamu definujte rozsah údajů. 

3. Potvrďte odeslání tlačítkem OK. Automaticky se otevře okno Nové zprávy ve Vašem poštovním programu (je-li na bázi 
MAPI). 

* Pokud nemáte e-mailový program na systému MAPI, musíte zprávu k odeslání vytvořit ručně. Ve svém poštovním programu 
napište novou zprávu. K ní přidejte soubor s údaji záznamu jako přílohu. Tento soubor najdete v adresáři C:\Program 
Files\Polar\Polar Precision Performance\Jméno osoby\Outbox, pokud jej sami neuložíte jinam. Ke zprávě je potřeba přiložit 
všechny soubory ve složce (tedy soubory .zip i soubory .ppd). 

* Přidejte také případný informační text z rámečku Odeslat údaje záznamu prostým zkopírováním textu do schránky a 
následným vložením na určené místo. 

4. Dokončete e-mail a odešlete jej. 

Na některých počítačích vybavených programem Microsoft Outlook verze 97, 98 či 2000 se mohou vyskytnout potíže 
s funkcí Odesílání údajů záznamu. V tom případě musíte v programu PPV deaktivovat funkci automatické detekce 
poštovního programu a vytvářet nové zprávy manuálně.  

• V menu Nastavení vyberte položku Možnosti. V otevřeném okně na záložce Celkově odškrtněte políčko u textu 
Automatické rozpoznání poštovního programu. 

Pokud váš e-mailový program podporuje MAPI poštovní systém, ale přesto se okno nové zprávy neotvírá automaticky, 
zkontrolujte zaškrtnutí funkce Automatické rozpoznání poštovního programu. 



Položka Údaje záznamů zvoleného dne je vhodná k automatickému zaslání všech údajů o záznamech v daném dni. 
Funkci lze použít pouze při otevření okna Odeslat údaje záznamu z Kalendáře nebo z Deníku. 

Pokud používáte více poštovních programů, jeden z nich je nastaven jako výchozí pro odesílání pošty (např. i 
z programu PPV) v nastavení Microsoft Internet Explorer. Toto nastavení můžete změnit několika způsoby: 

• Spusťte program MS Internet Explorer. Pak v menu  Nástroje zvolte Možnosti Internetu a otevřete záložku Programy. 
V kolonce E-mail pak můžete změnit program pro automatické vytváření nových zpráv. 

Funkci automatického zaslání údajů přes e-mail lze použít pro odeslání údaje z maximálního rozsahu dvou let naráz. 

Otevření údajů záznamu v počítači příjemce 
K otevření údajů záznamu doručených přes e-mail je nutné rozbalit zazipované soubory s těmito údaji. 

1. Uložte doručené soubory do složky Inbox v osobním adresáři uživatele (automaticky pojmenované podle jména zadaného 
v programu PPV). Cesta k souboru by měla znít C:\Program Files\Polar\Polar Precision Performance\Jméno osoby\Inbox 

2. Spusťte program Přesné Posuzování Výkonnosti. Uložené zazipované soubory jsou automaticky rozbaleny do příslušných 
složek. 

3. Pokud máte při čtení pošty spuštěn program PPV,  ukončete jej před uložením zazipovaných souborů do osobní složky (tedy 
krok 1. skutečně MUSÍ předcházet kroku 2.). 

Zazipované soubory budou po svém rozbalení automaticky smazány ze složky Inbox. 

Když přidáváte přijaté údaje do osobní složky nově vytvořené osoby, měla by být příslušná osoba zařazena do odpovídající 
Skupiny (podrobněji viz Přidání nové osoby. Nezbytně nutné je zadání jména a příjmení, ostatní informace program automaticky 
získá při rozbalování souborů. 

 


