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Tento dokument obsahuje marketingové informace o systému Formcrates. 

Informace obsažené v dokumentu mají informativní charakter platný při jejich zveřejnění a mohou se 

bez předchozího oznámení změnit. Uvedené informace jsou vlastnictvím společnosti Naucrates, s.r.o.  

Žádná část dokumentu nesmí být kopírována, uchovávána v dokumentovém systému nebo 

přenášena jakýmkoliv způsobem včetně elektronického, mechanického, fotografického či jiného 

záznamu a uveřejněna či poskytnuta třetí straně bez předchozí dohody a písemného souhlasu 

vlastníků. 

Některé názvy použité v tomto dokumentu mohou být registrovanými ochrannými známkami nebo 

obchodními značkami, které jsou majetkem svých vlastníků. 



Shrnutí 
Dokument popisuje ukázkovou aplikaci pro modelaci, srovnání a sjednání povinného ručení. 

Jedná se o demonstrační aplikaci – použité sazebníky a způsob výpočtu slouží pouze pro demonstraci 

funkcionality, nejedná se o výpočty a sazby konkrétních pojišťoven. 

Aplikace demonstruje tyto klíčové funkcionality platformy Formcrates: 

- Využití kalkulací ve formátu tabulkového kalkulátoru (MS Excel) pro výpočet ceny obecného 

finančního produktu  

- Návrh designu formulářů přímo v MS Excel 

- Generování PDF reportu  - vkládání hodnot do připravené PDF šablony 

- Ukládání dat do DB 

Ukázkovou aplikaci naleznete na adrese:  

http://naucrates.formcrates.cz/F/PovinneRuceniSrovnaniDemo/Page.aspx 

Co je Formcrates 
Formcrates je softwarová platforma pro implementaci ucelených webových aplikací pracující na 

základě definice v MS Excel. 

Tato platforma kombinuje komplexní výpočetní a rozhodovací logiku popsanou v MS Excel 

s nezbytnou funkcionalitou pro vytvoření samostatné webové aplikace.   

Funkce 
- webové formuláře, 

- kalkulace, tabulky a grafy, 

- výstupní sestavy v PDF, 

- generování a rozesílání plně formátovaných (HTML) mailů, 

- ukládání dat pro další zpracování. 

Využití 
- webové kalkulačky, 

- konsolidace „excelového pekla“, 

- produktový engine pro modelaci produktů. 

Provoz  
- hostované řešení na infrastruktuře společnosti Naucrates 

- řešení instalované na infrastruktuře zákazníka 

- komponenta komplexního řešení provozovaného na infrastruktuře zákazníka případně 

dodavatele komplexního řešení 

Více viz. www.naucrates.cz 

http://naucrates.formcrates.cz/F/PovinneRuceniSrovnaniDemo/Page.aspx
http://www.naucrates.cz/


Popis funkčností aplikace 

Kalkulace produktů 
Základem aplikace je výpočet ceny povinného ručení pro kombinaci zadaných parametrů. 

Zde je v rychlosti ukázána logika výpočtu – jedná se o standardní excelový výpočet – prakticky přepis 

„papírového sazebníku“ pro výpočet pojištění.  

Žlutě jsou označeny vstupní pole.  Pro přehlednost jsou jednotlivá pole pojmenována – pojmenování 

jsou použita ve vzorcích i následných odkazech v rámci definice aplikace (není podmínkou).  

Základem výpočtu je dvojce sazebníků, na základě zadaného objemu motoru a hmotnosti vozidla je 

nalezena základní sazba povinného ručení v obou sazebnících.   

 

  



Po zvolení sazebníku jsou aplikovány další koeficienty pro snížení/navýšení základní ceny (např. dle 

způsobu užití vozidla).  

  

Bonusy a Malusy na základě délky předchozích pojistek a počtu pojistných událostí a případná sleva 

dle frekvence plateb pojistného. 

 
  
  



Srovnání více produktů 
Aplikace ukazuje srovnání tří povinných ručení tří hypotetických pojišťoven. 

Pro každou pojišťovnu existuje vlastní kalkulace na vlastním listu excelu. 

 

Kromě výše popsané kalkulace pro Pojišťovna_AAA je v příkladu uvedena obdobná kalkulace pro 

Pojišťovna_BBB  (pouze místo objemu motoru používá základní sazebník výkon motoru) a pro 

ukázku také zcela odlišná konstrukce pro Pojistovna_CCC (fixní sazba bez ohledu na zadané 

parametry).   

Seřazení produktů dle ceny je provedeno na listu Srovnani. Na tomto listu jsou seskupeny hlavičky 

jednotlivých pojištění z listů Pojistovna_AAA, Pojistovna_BBB a Pojistovna_CCC a následně je 

spočítáno jejich pořadí. 

 

  



Návrh formulářů 
Záložka Modelace obsahuje grafický a funkční návrh formulářů. 

Nakreslené formuláře slouží jednak k ověření funkcionality – jsou provázány s výpočty na dalších 

listech - jednak jako návrh pro formuláře webové aplikace. 

 

Výsledná webová aplikace pak vypadá následovně: 

 

Tedy jako průvodce zobrazující na jednotlivých záložkách jednotlivé formuláře. 

 

 



Vlastní definice formuláře je pak na záložce GUI.  

Z hlediska definice formuláře je klíčový prvek RangeView. Tento prvek vykresluje do HTML oblast 

adresovanou ve sloupci Link – v tomto případě formulář pro zadání parametrů pojistky. Oblast je 

vykreslená včetně kompletního formátování a případných vložených objektů typu obrázek či graf. 

Pokud vykreslená oblast obsahuje vstupní prvky je třeba je definovat explicitně. 

 

Pro položky typu číslo nebo text postačuje zadat název příslušného prvku (ControlType), vložit odkaz 

na pole do kterého má být vložena zadaná hodnota (Value) a nastavit počáteční hodnotu 

(InitialValue). 

V tomto konkrétním případě se vstupní prvek typu celé číslo odkazuje na políčko Data_Objem  = 

Modelace!C7 – tzn. příslušné políčko formuláře v jeho grafickém návrhu.  

 

 Pro pole typu výběrového seznamu je výběr hodnot automaticky převzat z odkazovaného pole (zde 

např. výběr roku pořízení vozidla na řádku 88) nebo je použit odkaz na tabulku číselníku a v poli 

Parameters jsou uvedeny  sloupce tabulky, které definují hodnoty číselníku a zobrazované texty.  

 



V tomto případě vypadá odkazovaná tabulka číselníku: 

 

 

V případě potřeby je možné definovat jednoduché validace vstupních hodnot (pomocí tzv. 

regulérních výrazů), zde ukázka definice části formuláře pro zadání údajů o pojistníkovi nutné ke 

sjednání pojistky (třetí záložka formuláře). 

Tato ukázka rovněž ukazuje použití vstupního pole pro vložení datumu pomocí kalendáře 

(DataPicker). 

 

 

  



Definice PDF Reportu 
Součástí ukázkové aplikace pro sjednání povinného ručení je generování „Zelené karty“ pro zvolenou 

pojistku.  

Pro generování tohoto reportu je využit mechanismus doplňování položek do připraveného PDF 

formuláře. 

Tento mechanismus umožňuje využít již existující dokumenty ve formátu PDF a vytvářet graficky 

přesné reporty. Oproti druhému podporovanému způsobu generování PDF reportů přímo z listu 

definičního excelu je tento způsob méně flexibilní a vyžaduje použití aplikací třetích stran pro tvorbu 

PDF formuláře (např. Adobe LifeCycle).     

Takto vypadá formulář zelené karty (zvýrazněné pole formuláře  InsuranceNumber) 

 

  



Definice reportu v aplikaci pak vypadá následovně (záložka GUI): 

 

Na řádku 4 je definice použité PDF šablony  (Template) a název souboru pro uložení vygenerovaného 

reportu (FileName). Použitá PDF šablona je nahrána na server společně s definičním excelem. 

Jednotlivé položky reportu jsou identifikovány jednak názvem položky v PDF formuláři (Name) a 

hodnotou pro vložení (Value). Hodnotou může být libovolný obsah buňky v definičním excelu 

(vzoreček, hodnota,…). 

 

  



Ukládání dat do databáze 
Definice aplikace umožňuje jednoduchým způsobem definovat, která data mají být při stisku 

příslušného tlačítka uložena do databáze. Definice je opět součástí záložky GUI. 

  

Je definována dvojice název parametru (Name) a hodnota (Value).  V poli hodnota může být opět 

libovolný obsah excelové buňky (tzn. hodnota či vzorec). 

Uložená data mohou být v případě integrace dostupná jiným aplikacím. V případě hostované aplikace 

mohou být uložená data dostupná vlastníkovi aplikace (tzn. po zadání jména a hesla ) opět ve formě 

excelu.   

Na záložce Results je definována struktura excelu pro stažení dat. 

 

Přiřazení hodnot do této struktury je opět součástí definice v záložce GUI (ResultsColumn).  

 


