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ID Modul Text

89 potřebuje midas.dll...

29 záznam typu událost. např. stalo se že ( eventlog ). nebo "nový rys" jako optimalizovali 
sme...

84 při otevření jednoho konkrétního souboru ( jako command line parametr ) neukazuj 
seznam projektů

91 ať se dají k úkolům lepit přílohy ( třeba fotka )...

21 sdílení úkolníků s jinými počítači chráněné před změnami a čtením...

 

90 aby se podle úkolníku dalo opravdu makat, je třeba zaevidovat úkoly z pohledu 
zákazníka s prioritama z pohledu zákazníka a označit které z nich budou do dalšího 
milníku nutně, pravděpodobně, vůbec a pak jet aby se dosáhlo milníku

58 umožnit různé uspořádání hlavního seznamu...

68 generátor text-only offline verze kvůli posílání e-mailem a tisku...

72 umožnit editaci záznamů v historii

73 startovací splash screen

85 do prohlížeče záznamu dej šipky na "další" a "předchozí"

94 pasBck do názvu souboru přidělat identifikaci jestli je to release verze co šla k zákazníkovi.

95 pasBck do archívu automaticky vkládat změnový soubor a jeho poslední kapitolu zobrazovat v 
shellu windows v bublině ( komentář v RARu )

23 export dat do excelu nebo tak někam

40 úkoly řadit podle toho jak dlouho čekají

47 řadit úkoly do skupin s různou důležitostí...

55 přidat prioritu "mělo by se vyřešit"

80 evidovat pole priorita podle zákazníka nebo nějaký jiný mechanismus pro výpočet 
priority ( poměr cena/úspěch )

82 pro sdílené úkolníky generuj nějaký seznam "co se změnilo od doby kdys to naposledy 
viděl"

79 nefunguje "Nápověda" -> "O Aplikaci"

37 UI je třeba učesat logiku a pojmenování komentářů...

93 zrychli generování přes součástku THTML a přes cache na různé projekty

54 evidovat historii změn atributů...

64 nakreslit kalendář

27 nějaký parametr (třeba číslo distribuce) jako hranice pro generování ChangeLog ů

31 horké klávesy pro snažší ovládání

52 u projektu evidovat takové věci jako kontakty a záznamy o zásahu atp.

53 atributy "aktivita" a "stav" ve většině situací nemají samostatně význam, proto by se 
měly zobrazovat společně jako jeden atribut

62 eviduj atribut obtížnost .

69 nedá se zadat duplicitní námět

30 do seznamu projektů přidat stav úkolů ( 3 zelené, 4 čekající na uzavření, atp. ) a datum 
poslední změny...

56 Wiki formátovač...

57 prostřednictvím atributů umožnit podporu workflow...
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87 do menu browseru zabuduj fullscreen vraceč ( teď se to dá vrátit jenom klávesou F11 )

10 přidat pole fixFor jako datum kdy to musí být hotovo. s nějakým odhadem trvání a 
procentem hotovo

11 generátor offline tisknutelné verze (asi podle loginu)

14 nějaký jednoduchý formátovací jazyk jako wiki nebo přepínač na typ kódování 
(html/text)...

32 prozkoumej http://btnet.sourceforge.net/bugtrackernet.html

36 použij sklapovací javascriptové plusy mínusy jako v Doc-O-Matic

39 dát mezi záznamy vazbu "X čeká na Y, tj. Y blokuje X"

41 prioritu doštelovávat definováním "A je důležitější než B"

42 do fází úkolu přidat "plánovaná analýza", "analýza"

44 uspořádat úkoly do stromu...

50 nastavit vzhled servru (pro rychlé odlišení počítače)

59 v dialogu zobrazovat nejpravděpodobnější textarea jako největší

60 v dialogu uspořádat atributy nějak ergonomicky

70 seznam modulů jako parametr projektu

71 do editoru záznamu přidat k modulu tlačítko pro odskočení do editoru seznamu modulů

88 udělej zásobník oblíbených ( aktuálních úkolů )...

15 UI učesat tabulku
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