
VoiceBee – návod na hlasové ovládání úlového deníku ProBee 

 
Jak začít  
Hlasové ovládání úlového deníku ProBee lze využívat pouze na telefonech se systémem Android. 
Nejprve je třeba být registrován v systému ProBee (www.probee.cz), mít vytvořenu aspoň jednu 
včelnici a v ní aspoň jeden úl. Poté si na telefon nainstalujte aplikaci VoiceBee (přes Google Play na 
adrese, kterou jsme vám poslali) a použijte v ní stejné přihlašovací údaje jako v ProBee. 
Aplikace VoiceBee umí vytvářet jednotlivé prohlídky úlů a zadávat všechny jejich položky (kromě 
Vyšetřovací metody a Léčení). Po spuštění si z ProBee nahraje seznamy včelnic, úlů a posledních 
prohlídek k nim. Nemá-li telefon připojení k internetu, lze aplikaci použít i tzv. offline. Po připojení 
k internetu se nastřádané záznamy automaticky (když je aplikace spuštěna) pošlou do evidence 
ProBee. 
VoiceBee komunikuje v češtině, němčině nebo v angličtině. Jazyk se při instalaci automaticky nastaví 
podle jazyka v telefonu a lze jej později změnit v Nastavení. 
 

Zadávání prohlídek 

Po spuštění aplikace se zobrazí úvodní stránka: 
 

 
 

http://www.probee.cz/


Pokud se nepodařilo přihlášení do systému ProBee, ověřte, zda jste zadali stejné jméno (mail) a heslo 
jako v ProBee. 
Po úspěšném přihlášení se v horní části obrazovky zobrazí 3 tlačítka. 
Začít poslouchat, Zadávat ihned, Nastavení 
Pod tlačítky je podrobné vysvětlení funkcí, doporučujeme jejich pečlivé přečtení. 
Po spuštění naslouchání (tlačítko „Začít poslouchat a hlasový příkaz „ProBee Start“ nebo pouze tlačítko 
„Zadávat ihned“) je třeba vybrat včelnici příkazem „číslo včelnice xx“ a po jejím zvolení úl příkazem 
„číslo úlu xx“. Systém nepoužívá jména včelnic a úlů zadaná uživatelem v systému ProBee, ale jejich 
číselné identifikátory. Ověřte si předem v ProBee, zda tyto identifikátory logicky odpovídají vašemu 
značení úlů, případně si je změňte (položka „Jedinečný kód pro hlasovou interakci“). 
Po zadání včelnice a úlu lze začít s diktováním prohlídek (příkaz „Prohlídku úlu xx“). Systém reaguje 
pouze na klíčová slova, jejichž seznam je na obrazovce. Některé položky využívají tzv. číselníky, tj. 
seznamy hodnot, které jsou přípustné, některé dovolují zadání libovolného textu. Po zadání všeho 
potřebného je třeba prohlídku uložit příkazem „Uložit prohlídku“ a pokud je telefon připojen 
k internetu, údaje se rovnou zapíšou do evidence ProBee. Zadání prohlídky k dalšímu úlu začne opět 
pro příkazu „Prohlídka úlu xx“. 
Pokud je aplikace spuštěná, čeká na zadání některého z klíčových slov. Případná přestávka v zadávání 
ničemu nevadí, systém pouze občas ohlásí, že je spuštěný a čeká na zadání příkazu. Po skončení práce 
na včelnici lze naslouchání vypnout příkazem „ProBee konec“. 
 


