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1 CÍL EVIDENCE ČLENŮ – CENTRALIZACE
Klíčovým cílem Evidence členů SLČR (dále také jen Svazu) je centralizace vlastních dat o
vlastních členech do jedné databáze včetně údajů o členských klubech.

1. 1


Interní cíle – dovnitř Svazu
Centralizovat databázi SLČR pro všechny OSÚ (odborné sportovní úseky)




Procesně zajistit aktuálnost databáze Evidence





Zvýšit úroveň informačních služeb v oblasti termínů závodů, přihlášení a výsledků
Profil závodníků s historií výsledků závodů

Dosáhnout na mimořádné finanční prostředky pro podporu sportu dětí v roce 2014




generovat podklady startovních listin z on-line přihlášek nad touto centrální databází

Externí cíle – ven ze Svazu




funkce Evidence musí pokrýt potřeby všech uživatelských rolí

Zajistit vlastnictví dat Svazem

1. 2


udržování lokálních databází OSÚ nemá pro OSÚ smysl

Průběžné vykazování aktivit členů Svazu pro MŠMT, sponzory a jiné instituce

Plnění smluvních závazků sponzorů/partnerů Svazu na startovních a výsledkových listinách
závodů jednotlivých úseků



Rozšíření finančního a nefinančního plnění od sponzorů
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2 UMÍSTĚNÍ EVIDENCE
Umístění sekce Závody a výsledky je na http://evidence.czech-ski.com/persons/list

Nabízené menu sekce je








Zájem o členství
Členové SLČR
Sportovní kluby
Členové pro VH
Žádosti
Administrace systému

Dostupnost informací a dat je řízena



pro nepřihlášené uživatele - anonymní přístup




čtení neosobních dat bez kontaktů

pro přihlášené uživatelé






dle rolí
čtení i vybraných osobních dat a kontaktů
editace údajů
nastavení parametrů

Dostupnost stránky
Stránka Evidence je dostupná ze stránky www.czech-ski.com menu Evidence a podmenu "Členové
SLČR" nebo "Sportovní kluby".
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3 DATA EVIDENCE
3. 1

Člen SLČR

Osobní data:













rodné číslo
celé datum narození
email člena
telefon člena
adresa trvalého bydliště člena
kontaktní adresa člena
platby za členy
číslo registrace
číslo karty člena
výše klubových příspěvků
bankovní účet klubu

Základní údaje člena
















jméno
příjmení
prostřední jméno (může být využito pro jméno za svobodna)
titul
přezdívka
datum narození
rodné číslo
pohlaví
krevní skupina
bio
sportovní vybavení
výška
váha
sponzoři

Evidenční údaje člena





ID registrace
číslo karty
doručená přihláška

Adresa trvalého bydliště člena







ulice
č.p.
č.o.
město
PSČ
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Kontaktní údaje člena







email
telefon
fax
země
kraj

Soukromí člena



zasílat (marketingové) sdělení na email

Kontaktní adresa člena







ulice
č.p.
č.o.
město
PSČ

Osobní foto člena



fotografie

Odborné sportovní úseky




AD – alpské disciplíny
AL – akrobatické lyžování












boule
new style
ski cross
skoky

BD – běžecké disciplíny
SB - snowboarding
SK – severská kombinace
SL – skok na lyžích
TL – lyžování na trávě
ZL – základní lyžování

Role v úsecích



hlavní úsek








jeden úsek je hlavní
možnost přiřazení všech dalších úseků

SpS
SCM
VSCM
závodník






číslo závodníka
FIS kód
reprezentace – A, B, junior
prohlášení závodníka
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trenér






od – do
třída – DT, I, II, III, IV
reprezentace – A, B, junior

rozhodčí







od – do
třída – R, RS
ČR
mezinárodní

technický delegát




od - do

cvičitel



třída – CL, DUL, IL, ILP, UL

Vazba na klub




domácí klub
hostování v klubu




od

hostování pro úsek




od
v případě, že domácí klub nemá vybrané OSÚ

Poplatky





SLČR – členské
FIS
OSÚ

3. 2

Sportovní kluby

Základní údaje klubu









název
zkrácený název – 4 písmena
popis
registrační číslo
IČO
DIČ
bankovní účet

Kontaktní údaje







email
telefon
fax
kraj
webové stránky

Předseda
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jméno a příjmení
telefon
email
ulice
č. p.
č. o.
město
PSČ

Sekretář










jméno a příjmení
telefon
email
ulice
č. p.
č. o.
město
PSČ

Adresa sídla







ulice
č. p.
č. o.
město
PSČ

Kontaktní adresa







ulice
č. p.
č. o.
město
PSČ

Logo klubu



logo

Vazba na odborný sportovní úsek










AD – alpské disciplíny
AL – akrobatické lyžování
BD – běžecké disciplíny
SB - snowboarding
SK – severská kombinace
SL – skok na lyžích
TL – lyžování na trávě
ZL – základní lyžování
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Střediska




SpS
SCM

Lyžařská škola
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4 ROLE
Systém ISAS pro Evidenci má tyto systémové role:









správce Svazu - sekretariát
správce OSÚ
správce KSL
správce klub
člen
Nepřihlášený uživatel, anonymní přístup
admin

Oprávnění / Role

Svaz

OSÚ

KSL

Klub

Člen

Zájem o členství
uživatelský účet člena SLČR
členství v SLČR
přihláška klubu do SLČR

Nepři
hláše
ný
uživa
tel

Admi
n

x

Změna hesla

x

Vidět:
neosobní data člena
přiřazen k úsekům a rolím
hostování a hostování pro osú
výsledky závodů

x

x

x

x

x

x

x

Vyhledávání nezařazených členů

x

x

x

x

x

x

x

Export dat o členech

x

x

x

x

x

Export emailových adres

x

x

x

x

Přidat člena

x

x

x

Vidět osobní data člena

x

x

x

x

x

Editovat základní údaje člena kromě
evidenčních

x

x

x

x

x

Editovat evidenční údaje

x

Editovat role a úseky člena

x

Přestup, hostování, hostování pro OSÚ

x

Editovat poplatky

x

Tisk členské karty

x

Uvolnit člena z klubu

x

Archivovat člena

x

Platba členských poplatků členem,
nezařazeným do klubu

x
x

x

x
x

x

x
x
x

x
x
x
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Oprávnění / Role

Svaz

OSÚ

KSL

Klub

Člen

Nepři
hláše
ný
uživa
tel

Admi
n

Vidět údaje klubů, bez emailové adresy
a kontaktních údajů na předsedu a
sekretáře

x

x

x

x

x

x

x

Vytvořit klub

x

Vidět neveřejná data klubu

x

Editovat základní údaje klubu

x

Poplatky

x

Platba poplatků PAY U bránou

x

x

Zaplatit poplatky

x

x

Členské přihlášky

x

x

Odstranit klub

x

x

Členové pro VH

x

Žádosti schválení členství člena

x

Žádosti schválení členství klubu

x

x

Administrace systému
import / export členských karet

x

x

Správa uživatelských účtů

x

x

Export on-line plateb

x

x

*)

x
x

x

x

x

x

x
x

x

x *)

x
x

x
x

x

individuální člen
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5 ZÁJEM O ČLENSTVÍ

5.1.1

Role

Zájem o členství je umožněn jen nepřihlášeným uživatelům.

5.1.2

Funkce a služby

5.1.2.1

Jsem členem SLČR a chci přístup k změně svých údajů

Volbou této možnosti je otevřen dialog pro vytvoření osobního účtu každého člena SLČR v systému
ISAS. Tento účet pak může být přiřazen i k dalším systémovým rolím.
Zájemce ú účet vyplní jméno, příjmení a RČ a opíše celý text uvedený v rámečku "captcha".

Systém porovná uvedené údaje s údaji v databázi a v případě ztotožnění vyzve zájemce o zadání
dalších údajů.
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Žadatel obdrží email pro potvrzení žádosti.

Po odkliknutí odkazu systém žadatele informuje o provedené transakci.

Přihlášení k účtu
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Přihlášený uživatel může přejít ke své kartě klikem na uživatelském jménu.
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Karta člena nabízí volby Upravit – osobní údaje o členovi nebo u členů nezařazených do klubu zaplatit
členské poplatky

5.1.2.2

Chci se stát novým členem SLČR

Volbou této možnosti je otevřen dialog pro vyplnění elektronické přihlášky žadatele o členství v SLČR.
Současně se založí uživatelský účet pro úpravu osobních dat a tento účet pak může být přiřazen
i k systémovým rolím.
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Zájemce o členství vyplní základní údaje

Systém zkontroluje, zda uživatel shodných údajů již není v databázi uveden a v negativním případě
umožní žadateli vyplnit elektronickou přihlášku.
Silně orámovaná pole jsou povinná. A to včetně souhlasu se zpracováním osobních údajů.
Souhlas s poskytnutím kontaktních údajů pro obchodní sdělení není povinný.
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Systém potvrdí uložení žádosti

Rozkliknutím odkazu v potvrzovacím emailu je žádost o členství dokončena.

Systém potvrdí stav

5.1.2.3

Chci přihlásit klub do SLČR

Volbou této možnosti je otevřen dialog pro vyplnění elektronické přihlášky žádajícího klubu o členství v
SLČR. Současně se založí uživatelský účet pro správce klubu na úpravu dat klubu a údajů členů klubu.
Email správce klubu může být rozdílný s emailem klubu. Veškerá komunikace v rámci SLČR s klubem
probíhá na mail klubu. Správce klubu, předseda a sekretář nemusí být členy SLČR.
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Správce klubu, který se chce stát členem SLČR vyplní základní údaje

V případě, že není nalezena shoda, je otevřena elektronická přihláška. Silně orámovaná pole jsou
povinná.
Klub si musí vybrat alespoň jeden OSÚ, může i víc.
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Systém potvrdí uložení žádosti

Rozkliknutím odkazu v potvrzovacím emailu je žádost o členství dokončena.

Po schválení svazem, systém zašle email správci klubu.

5. 2
5.2.1

Změna hesla
Role

Změna hesla je umožněna všem, kteří mají v ISAS založen osobní účet.
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5.2.2

Funkce a služby

5.2.2.1

Zapomenuté heslo

V případě zapomenutého hesla nebo potřeby jeho změny uživatel vyplní pouze uživatelské jméno a
výběrem tlačítka přihlásit (nebo jen stiskem enter) se otevře dialog pro obnovu hesla – volny
Zapomenuté heslo.

Sytém potvrdí uživatelské jméno a volbou odeslat je na email uvedený u uživatelského jména odeslán
odkaz na změnu hesla.

Systém informuje o stavu.
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Rozkliknutím odkazu v emailu je vyvolán dialog v systému pro zadání nového hesla.

Vyplněním a výběrem nastavit nové heslo se nové heslo uloženo do databáze.

24 / 76

SLČR: EVIDENCE ČLENŮ A KLUBŮ

6 ČLENOVÉ SLČR
6. 1

Úvodní stránka

Při načtení úvodní stránky je vždy zobrazen abecední seznam členů Svazu, kteří mají splněny
podmínky členství. Seznam je stránkován s uvedením počtu stran a celkovým počtem členů.

6.1.1

Role

Funkce jsou dostupné všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi portálu.
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6.1.2

Funkce a služby

6.1.2.1

Filtr pro vyhledávání členů

Základní parametry, podle kterých lze dohledat závod jsou:



údaje člena







rok narození (lze zadat i interval)
pohlaví
nezařazený člen

role








příjmení (stačí část slova, vyhledávání ignoruje diakritiku)

členství




jméno (stačí část slova, vyhledávání ignoruje diakritiku)

trenér a třída trenéra
rozhodčí a třída rozhodčího
závodník ANO/NE
reprezentant a třída reprezentanta
cvičitel a třída cvičitele

příslušnost





kraj
klub
úsek (u Akrobatického lyžování též podúseky)

Zadané parametry jsou po výběru označeny žlutou barvou. Výběr se provádí stiskem tlačítka Filtrovat.
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6. 2
6.2.1

Vyhledávání nezařazených členů
Role

Funkce jsou dostupné všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi portálu.

6.2.2

Funkce a služby

Vyhledávání nezařazených členů zaškrtnutím políčka "Nezařazený člen" a užitím tlačítka "Vyhledat",
systém vyhledá všechny členy SLČR, kteří mají splněné podmínky členství a nejsou členy žádného
klubu SLČR.
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Vyhledávání nezařazených členů užitím tlačítka "Nezařazený člen", systém vyhledá všechny přihlášené
osoby do SLČR, kteří nejsou členy žádného klubu SLČR a nemusí mít splněny podmínky členství. Tedy
vyhledá i ty, kteří dosud neodevzdali přihlášku anebo nezaplatili členské poplatky. Tato funkce je
využívána zejména rolí "Svaz", protože po přihlášení nabízí funkce pro editaci poplatků, doručení
přihlášek a tisk karet.
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6. 3

Export

6.3.1

Role

Exportovat data je umožněno jen přihlášeným v roli:







OSÚ
Kraj
Klub
Svaz
Admin

6.3.2

Funkce a služby

Exportovaný soubor .CSV obsahuje tyto vybrané údaje o členech









Jméno
Datum nar.
ID registrace
Klub
Úseky
Záv.
Repre.
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Tr.
Rozh.
Cvič.
Akt.

6. 4

Export emailových adres

6.4.1

Role

Exportovat emailové adresy je umožněno jen přihlášeným v roli:






Klub – členů svého klubu
OSÚ – členů přihlášených k danému OSÚ
Svaz – všech členů
Admin – všech členů

6.4.2

Funkce a služby

Exportovaný soubor .CSV obsahuje pouze emailové adresy.
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6. 5

Přidat člena

6.5.1

Role

Editace níže uvedených hodnot užitím následných funkcí je umožněna jen přihlášeným v roli:





Klub
Svaz
Admin

6.5.2

Funkce a služby

Funkce přidat člena může použít oprávněná role v případě, že není možné člena přihlásit elektronickou
přihláškou.
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Při zaškrtnutí OSÚ se pro SB a AL se zobrazí možnost editace



Snowboard




stance

Akrobatické lyžování




přirozená přední noha
rotace
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6. 6

Vidět osobní data člena

6.6.1

Role

Vidět osobní data člena je umožněno jen přihlášeným v roli:






Klub – vlastní členové
Člen - vlastní
Svaz
Admin
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6.6.2

6. 7

Funkce a služby

Úprava osobních údajů

6.7.1

Role

Editovat základní údaje člena kromě evidenčních je umožněno jen přihlášeným v roli:







Svaz
OSÚ
Klub
Člen
Admin

34 / 76

SLČR: EVIDENCE ČLENŮ A KLUBŮ

6.7.2

Funkce a služby

6.7.2.1

Upravit

Pro editaci platí, že silně orámovaná pole jsou povinnná. Bez vyplnění všech údajů nelze změnu uložit.
Toto neplatí pro roli svaz a admin. Tyt dvě role mohou provést pouze díčí změnu záznam.
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U členů s OSÚ SB a AL se zobrazí možnost editace



Snowboard




stance

Akrobatické lyžování




6. 8

přirozená přední noha
rotace

Editovat evidenční údaje

6.8.1

Role

Editace níže uvedených hodnot užitím následných funkcí je umožněna jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

6.8.2

Funkce a služby

Evidenční údaje se standardně načtou automaticky





Přihláška doručena – datum, kdy byla schválena elektronická přihláška
ID registrace – 9 cifer z první členské karty – při přidělení první členské karty
Číslo karty – číslo členské karty – při tisku karet

Oprávněné role mohou údaje editovat
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6. 9

Editovat role a úseky člena

6.9.1

Role

Editace níže uvedených hodnot užitím následných funkcí je umožněna jen přihlášeným v roli:





Klub
Svaz
Admin

6.9.2

Funkce a služby

Nastavení úseků a rolí je u každého člena klubu SLČR možné v rozsahu úseků, ke kterým je klub
přihlášen. Pro vazbu na úsek, kterou klub nemá je určena funkce 6.10.2.2 Hostování pro OSÚ. Každý
člen má právě jeden hlavní úsek. Role stanovené v jednom OSÚ se nepřenášejí do jiných OSÚ. pro
každé OSÚ jsou role editovány samostatně.
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Zvýraznění hlavního úseku tučným písmem
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6.10 Přestup

6.10.1 Role
Editovat přestup, hostování a hostování pro osú je umožněno jen přihlášeným v roli:





Klub
Svaz
Admin

6.10.2 Funkce a služby
6.10.2.1 Přestup a hostování
Přestup a hostování je ohraničen termíny od, případně do. Nelze zadat zpětně.
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Klub a hostovaný klub se zobrazí na kartě člena

6.10.2.2 Hostování pro OSÚ
Pokud má člen ve svém profilu nastaveno více OSÚ a je členem klubu, který nemá všechna OSÚ jako
člen, pak takový člen může hostovat ještě v jiném klubu, ale pouze v soutěžích jiného OSÚ, než které
má jeho domovský klub.
Aplikace nabídne pouze úseky, pro které je hostování pro OSÚ přípustné a následně vyberte klub pro
hostování s datem zahájení hostování.
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6.11 Editovat poplatky
6.11.1 Role
Editovat poplatky je umožněno jen přihlášeným v roli:





OSÚ – poplatky pro FIS a OSÚ
Svaz - poplatky pro FIS a OSÚ a členské SLČR
Admin - poplatky pro FIS a OSÚ a členské SLČR

6.11.2 Funkce a služby
Standardně se členské poplatky SLČR editují platbou přes PAY U bránu. Tato služba se využívá pouze
v případě, že poplatky jsou zaplaceny jiným způsobem nebo pro editaci poplatků FIS a OSÚ.
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6.12 Tisk členské karty
6.12.1 Role
Tisk členské karty je umožněno jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

6.12.2 Funkce a služby
Funkce a popis služeb je popsán v samostatném analytickém dokumentu Tisk Alive karet.docx.

6.12.2.1 Přidat číslo karty

6.12.2.2 Export čísla karty
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6.13 Uvolnit člena z klubu
6.13.1 Role
Uvolnit člena z klubu je umožněno jen přihlášeným v roli:





Klub
Svaz
Admin

6.13.2 Funkce a služby

6.14 Archivovat člena
6.14.1 Role
Oprávnění odstranit klub je umožněno jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

6.14.2 Funkce a služby
Archivovaný člen zůstává v databázi a jeho údaje jsou dostupné pouze určené roli. Při pokusu o nové
přihlášení systém žadatele informuje o jeho předchozím členství a doporučí kontaktovat Svaz.
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6.15 Platba členských poplatků členem, nezařazeným
do klubu
6.15.1 Role
Platba členských poplatků za člena SLČR je umožněna jen přihlášeným v rolích:



nezařazený člen

6.15.2 Funkce a služby

6.15.2.1 Objednávka
Volbou tlačítka pokračovat je realizována objednávka
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6.15.2.2 Objednávku lze zaplatit nebo stornovat

6.15.2.3 Platba objednávky
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6.15.2.4 Přesměrování na platební PAY U bránu

6.15.2.5 Storno objednávky
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Potvrzení o stornování objednávky
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7 SPORTOVNÍ KLUBY
7.1.1

Role

Funkce jsou dostupné všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi portálu.

7.1.2

Funkce a služby

7.1.2.1

Filtr pro vyhledávání klubů

Základní parametry, podle kterých lze dohledat závod jsou:










název
úsek
město
kraj
předseda
sekretář
středisko SpS / SCM
lyžařská škola
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7. 2
7.2.1

Vyhledávání nezařazených členů
Role

Funkce jsou dostupné všem rolím, tedy i nepřihlášenému uživateli / návštěvníkovi portálu.

7.2.2

Funkce a služby

Vyhledávání nezařazených členů zaškrtnutím políčka "Nezařazený člen" a užitím tlačítka "Vyhledat",
systém vyhledá všechny členy SLČR, kteří mají splněné podmínky členství a nejsou členy žádného
klubu SLČR.

Vyhledávání nezařazených členů užitím tlačítka "Nezařazený člen", systém vyhledá všechny přihlášené
osoby do SLČR, kteří nejsou členy žádného klubu SLČR a nemusí mít splněny podmínky členství. Tedy
vyhledá i ty, kteří dosud neodevzdali přihlášku anebo nezaplatili členské poplatky. Tato funkce je
využívána zejména rolí "Svaz", protože po přihlášení nabízí funkce pro editaci poplatků, doručení
přihlášek a tisk karet.
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7. 3

Export

7.3.1

Role

Exportovat data je umožněno jen přihlášeným v roli:



OSÚ
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Kraj
Klub
Svaz
Admin

7.3.2

Funkce a služby

Exportovaný soubor .CSV obsahuje tyto vybrané údaje o členech
Exportovat vybrané údaje o klubechh








Registrační číslo
Název
Sídlo
Členů
Zaplaceno
Akt.

7. 4

Vytvořit klub

7.4.1

Role

Vytvořit klub je umožněno jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin
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7.4.2

Funkce a služby

Funkce vytvořit klub může použít oprávněná role v případě, že není možné klub přihlásit elektronickou
přihláškou.
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7. 5

Vidět neveřejná data klubu

7.5.1

Role

Vidět neveřejná data klubu je umožněno jen přihlášeným v roli:





Klub – svůj klub
Svaz
Admin

7.5.2

Role

Vidět osobní data člena je umožněno jen přihlášeným v roli:




OSÚ – své kluby
Kraj – své kluby
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7. 6

Upravit údaje klubu

7.6.1

Role

Upravit údaje je umožněno jen přihlášeným v roli:





Klub
Svaz
Admin

7.6.2

Funkce a služby
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7. 7

Poplatky

7.7.1

Role

Platba členských poplatků za člena SLČR je umožněna jen přihlášeným v rolích:




Svaz
Admin

7.7.2

Funkce a služby

Funkce se využívá, zaplatí-li klub za členy jiným způsobem, než přes PAY U bránu

Výběr členů a výše poplatků k platbě
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7. 8

Zaplatit poplatky

7.8.1

Role

Platba členských poplatků za člena SLČR je umožněna jen přihlášeným v rolích:





Klub
Svaz
Admin

7.8.2

7. 9

Funkce a služby

Tisk členských karet

7.9.1

Role

Tisk členských karet je umožněn jen přihlášeným v rolích:




Svaz
Admin
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7.9.2

Funkce a služby

Hromadný tisk karet pro více členů klubu

Přiřazení čísla karet

Export čísel karet pro Alive
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7.10 Členské přihlášky
7.10.1 Role
Evidence přihlášek člena SLČR je umožněna jen přihlášeným v rolích:




Svaz
Admin

7.10.2 Funkce a služby
Funkce nabízí výběr členů: pouze bez odevzdané přihlášky

Funkce nabízí výběr všech členů

Potvrzení odevzdání přihlášky – do systému se uloží systémové datum provedené akce

Potvrzení stavu
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7.11 Odstranit klub
7.11.1 Role
Oprávnění odstranit klub je umožněno jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

7.11.2 Funkce a služby
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8 ČLENOVÉ PRO VH

8. 1

Role

Schválení / odmítnutí žádostí o členství v klubu jednotlivce nebo klubu je umožněno jen přihlášeným v
rolích:





8. 2

Kraj
Svaz
Admin

Funkce a služby

Výběr roku obsahuje všechny členy SLČR se splněnými podmínkami členství (odevzdaná přihlška +
zaplacené poplatky) k 31.12. (v 23:59:59) vybraného roku.
Výběrem parametrů a exportem lze získat potřebné sestavy.

Export do .CSV zobrazí záznamy ve struktuře



příjmení
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jméno
klub
OSÚ
kraj
Postup filtrování počtu DHR v MS Excel je popsán v samostatném dokumentu
SLCR_VH_DHR_postup_filtorvani_140528.docx.
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9 ŽÁDOSTI
9. 1

Žádosti schvalované svazem

9.1.1

Role

Schválení / odmítnutí žádostí o členství v klubu jednotlivce nebo klubu je umožněno jen přihlášeným v
rolích:




Svaz
Admin

9.1.2

Funkce a služby

9.1.2.1

Žádosti o členství jednotlivce v SLČR bez zařazení do klubu

U každého jednotlivce je uveden stav žádosti o členství.
Rozkliknutím jména žadatele je otevřen dialog pro schválení / odmítnutí žádosti.

Systém informuje o stavu žádosti
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Žadatel obdrží email

9.1.2.2

Žádost o registraci klubu

U každého klubu je uveden stav jeho žádosti
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Rozkliknutím jména žádajícího klubu je otevřen dialog pro schválení / odmítnutí klubu do Svazu

Systém informuje o stavu žádosti

9. 2

Žádosti schvalované klubem

9.2.1

Role

Schválení / odmítnutí žádosti o členství v klubu jednotlivce umožněno jen přihlášeným v roli:



Klub

9.2.2

Funkce a služby

V případě, že žádající člen v elektronické přihlášce uvedl jméno klubu, do kterého chce být
registrován, je klub kontaktován na email uvedený v detailu klubu pro potvrzení nebo odmítnutí
přihlášky.
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Rozklikem odkazu je spuštěn schvalovací dialog, ve kterém je má oprávněný uživatel / zástupce klubu
možnost schválit nebo odmítnout žádost.

Systém informuje o stavu žádosti.
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10 ADMINISTRACE SYSTÉMU
10.1 Import karet Alive
10.1.1 Role
Import karet Alive je umožněno jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

10.1.2 Funkce a služby
Importovat lze seznam karet ve formátu .CSV




číslo karty s mezerami po písmenu a každých 3 cifrách, např. A 420 420 057 502 N
platnost karty od – do, např. 11/2013 - 12/2014

Načtení karet
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Import karet

10.2 Export karet Alive
10.2.1 Role
Export karet Alive je umožněno jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

10.2.2 Funkce a služby
Výběr parametrů exportovaných karet

Vyhledání karet
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Označení karet k exportu

Export karet pro ALIVE ve formátu .CSV ve struktuře







číslo karty
platnost
jméno - nevyplněno
příjmení - nevyplněno
stav = skartováni
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Výběr použitých karet

Export karet pro ALIVE ve formátu .CSV ve struktuře







číslo karty
platnost
jméno
příjmení
stav - nevyplněno
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10.3 Správa uživatelských účtů

10.3.1 Role
Správa uživatelských účtů je umožněna jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

10.3.2 Funkce a služby
10.3.2.1 Vyhledat stávající účet
Filtr pro hledání
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Zadání parametru a vyhledání

10.3.2.2 Úprava rolí

Přidání role
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Potvrzení přidání role

10.3.2.3 Změnit heslo

Zadat nové heslo
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Potvrzení změny hesla

10.3.2.4 Nový účet
Nový účet nečlenům zakládá oprávněná role

Potvrzení o založení účtu
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Nově přidanému účtu lze přiřadit role

10.4 Export online plateb
10.4.1 Role
Export online plateb je umožněn jen přihlášeným v roli:




Svaz
Admin

10.4.2 Funkce a služby
Funkce exportuej všechnyplatby provedneé přes PAY U bránu
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11 VÝJIMKY A JINÁ NASTAVENÍ








Člen má odevzdanou přihlášku a zplacený členský poplatek na příslušný rok.



Evidence časoměrné skupiny (jméno a kontaktní údaje) do systému ISAS provádí ručně
administrátor systému.

FIS číslo je navždycky a je různé pro každý úsek.
Správce klubu, předseda a sekretář nemusí být členy SLČR.
RČ musí odpovídat vzorci výpočtu RČ
RČ se nevyplňuje u cizinců
RČ musí odpovídat datu narození
Nový člen je člen mající splněny podmínky členství, ale nemá přiřazené ID (to probíhá s prvním
tiskem první karty)
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SPOLEČNOST EQUICA, A.S.
Equica, a.s. nabízí ojedinělý průnik procesně-organizačního poradenství s oblastí informačních
technologií doplněné o dlouhodobé zkušenosti s projektovým řízením.
Za dobu působení na trhu služeb se česká společnost Equica, a.s. zařadila mezi významné dodavatele
projektových manažerů pro řízení rozsáhlých projektů ve státní správě i v soukromém sektoru,
a to především v oblasti informačních a komunikačních technologií. Společnost Equica, a.s. se dále
profiluje v oblasti dotačního a grantového poradenství v souvislosti s čerpáním z fondů Evropské
unie, zejména pro Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost a Integrovaný Operační program,
kdy nabízí svým zákazníkům identifikaci vhodného dotačního titulu, témat pro žádost o dotaci
či zpracování kompletní žádosti o dotaci. Další rozvíjející se oblastí je poradenství v oblasti Total
Quality Management, konkrétně procesního řízení a procesní optimalizace, zavádění modelu CAF
nebo řízení lidských zdrojů. Equica, a.s. má také dlouholeté zkušenosti s poradenstvím v oblasti
podpory vrcholového vedení organizací, řízení firem a podniků a jejich optimalizace a zlepšování.
Špičkoví projektoví manažeři a konzultanti jsou schopni se velmi rychle seznámit s potřebnou
problematikou, flexibilně reagovat na potřeby zákazníka či projektu a v úzké spolupráci se zákazníkem
významně přispívat k dosažení stanovených cílů.
Obchodní filozofie Equica, a.s. se zakládá na dlouhodobém partnerství, které přináší oběma stranám
vzájemný užitek. Za základní pilíře našich služeb považujeme lidi, znalosti, důvěru a vzájemnou
komunikaci. Mezi zákazníky naší společnosti patří orgány centrální státní správy, místní a lokální
samosprávy, a velké domácí a nadnárodní společnosti.
Pro potřeby projektového řízení vyvinula Equica vlastní metodiku Equilibrium Project Management
Solutions (EPMS), která je plně srovnatelná se světově uznávanými metodikami a přitom respektuje
specifika českého prostředí.
Společnost Equica, a.s. je držitelem prověrky NBÚ pro stupeň Tajné a ve svých řadách má
projektové manažery, kteří jsou držiteli osvědčení NBÚ o absolvování bezpečnostních prověrek ve
smyslu zákona č. 148/1998 Sb.
Atestační středisko Equica, a.s. je rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR Č. j. MV – 132335-8 / AEG-2011
ze dne 12. 12. 2011 pověřeno k provádění atestací dle zákona 365/2000 Sb. o Informačních
systémech veřejné správy.
Equica, a.s. je 100% vlastněná tuzemským kapitálem a v současné době zaměstnává 25 pracovníků.
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