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www.kladskepomezi.cz
MANUÁL a SMĚRNICE pro administraci a vkládání dat
Tato směrnice obsahuje základní pravidla, která je při plnění a aktualizace webových stránek
Kladského pomezí nutné dodržovat.
Zároveň je dokument návodem, jak postupovat při zadávání dat na webové stránky Kladského
pomezí a vysvětluje funkce jednotlivých ovládacích prvků v administračním prostředí.

Po zadání uživatelského jména a hesla pod odkazem http://www.kladskepomezi.cz/admin/
je zpřístupněno administrační prostředí www.kladskepomezi.cz s hlavní nabídkou:
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Základní pravidla pro správu www.kladskepomezi.cz
1. Přístupové údaje nesdělovat dalším osobám a neumožňovat jim administraci www.
2. Vkládat na www věcné texty a maximální využívat linkování /provázanost prostřednictvím vzájemného
odkazování/ v rámci webových stránek - toto opatření je užitečné nejen pro uživatele-návštěvníka
stránek, ale především pro webové stránky jako takové.
3. Názvy souborů (obrázky, přílohy apod.) se pro účel uložení do složek v administračním prostředí a pro
následné zobrazení na www.kladskepomezi.cz zadávají BEZ diakritiky a případné mezery v názvech
souborů se nahrazují pomlčkou nebo podtržítkem (např. Pruvodce_regionem.pdf).
Názvy souborů by měly dodržovat nastavenou uniformitu.
4. Při tvorbě nových složek (pro přílohy a obrázky) dbát při jejich pojmenovávání na to, aby struktura
složek názvy i logickou stavbu odpovídala hlavnímu menu webových stránek a jeho dalšímu členění do
submenu.
5. Novinky, zařazované ke zobrazení na hlavní stranu, se týkají především informací o TVÚ Kladské
pomezí a o činnosti o.p.s. Branka (nabídky účasti na pořádaných seminářích a akcích, tiskové zprávy,
upoutávka na připravované nové materiály apod.)
V omezené míře lze zařazovat informace z Kalendáře akcí (např. akce mezinárodního významu – na zvážení
správce www).
6. Příznak „Nenechte si ujít“ je v Kalendáři akcí – správce www rozhoduje o tom, které z navrhovaných
akcí bude tímto příznakem označena. Příznak je přiřazován pouze akcím nadregionálního, celostátního
nebo mezinárodního významu.
7. Vkládání fotek do textu zajišťuje webmaster, případně je třeba s ním tuto problematiku konzultovat
(fotky je třeba před vložením speciálně upravovat z důvodu optimalizace webu). I přes tuto skutečnost se
manuál zabývá problematikou vkládání fotek – zaškolení k jejich dalším úpravám provede webmaster.

Tento manuál popisuje v následujících částech tyto sekce: PŘEHLED A SPRÁVA STRÁNEK, INFOMAIL.
Sekce PŘEHLED A SPRÁVA NOVINEK a SEKCE PŘEHLED A SPRÁVA UBYTOVÁNÍ je administrována především
pracovníky informačních center.
Pro tyto dvě části webových stránek byla vypracována samostatná směrnice, která platí i pro správce
webových stránek, a která je vložena na konci tohoto dokumentu.
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A/ sekce PŘEHLED A SPRÁVA STRÁNEK
Z hlavní nabídky lze výběrem odkazu v části PŘEHLED A SPRÁVA STRÁNEK vstoupit do konkrétní sekce –
rozkliknutím se zobrazí následující okno se submenu a nabídkou jazykových verzí pro vybraný odkaz,
do kterých lze vkládat data nebo je upravovat a aktualizovat:

Administrační prostředí na webových stránkách Kladského pomezí využívá editor TinyMCE.
Práce s ním je podobná práci v jakémkoliv známějším textovém editoru, například Microsoft Office Word.
V okně administračního prostředí se nabídka ovládacích prvků zobrazuje následovně:
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ZÁKLADNÍ POPIS HLAVNÍCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ

Styl písma

Lze aplikovat na označený text:
B - tučné písmo, zkratka CTRL+B
I - kurzíva, zkratka CTRL+I
U - podtržené písmo, zkratka CTRL+I
ABC - přeškrtnuté písmo

Dolní a horní index

Z označeného textu udělá dolní, resp. horní index

Zarovnání textu

Zarovná odstavec (nebo označený text) vlevo, na
střed, vpravo nebo do bloku.

Formát textu

Nastaví formát textu na odstavec (paragraph,
bežný text), adresu (address), předformátovaný
(preformated) nebo nadpis (heading). Nadpis má
několik úrovní, které umožňují text logicky členit.

Vložit/upravit
hypertextový odkaz

Označte text, z kterého chcete vytvořit odkaz
a stiskněte toto tlačítko. Zadejte www adresu
(včetně počátečného http://) nebo jméno
záložky, na kterou má odkaz směrovat, případně
další parametry, a potvrďte stisknutím tlačítka
INSERT vlevém dolním rohu dialogového okna.

Odstranit odkaz

Odstraní hypertextový odkaz z označeného textu
(není třeba označovat celý text, ze kterého vede
odkaz, stačí kliknout kamkoliv
v textu s odkazem).

Vložit/upravit záložku

Na pozici kurzoru se vloží „záložka" se zvoleným
jménem, na kterou je možné odkazovat
hypertextovým odkazem.
Do pole „Image URL" zadejte cestu k obrázku.
Cesta k obrázku uloženém na jiném serveru musí
začínat http://. Pokud možno, použijte na vložení

Vložit/upravit obrázek

obrázku tlačítko „Browse"
, které otevře okno s
průzkumníkem již nahraných souborů.
Pro zvýšení přistupnosti stránky se doporučuje
zadat popis obrázku do pole „Image description" a
lepší je zadat jej i do pole Title (rúzné typy
prohlížečů jej zpřístupňují odlišně). Popis obrázku
se zobrazí, pokude bude obrázek z nějakého
důvodu nedostupný.
Obrázek smažete tím, že na něj kliknete a stlačíte
klávesu DELETE.
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Krok zpět / dopředu

Umožňuje vrátit poslední krok zpět (Undo), nebo
ho znovu vykonat (Redo).
Pokud například vložíte obrázek, a zjistíte,
že ho tam nechcete, použijete Undo a poslední
vykonaný krok se stornuje (vložení obrázku). Když
si pak v zápětí uvědomíte, že tam ten obrázek
vlastně chcete, použije krok dopředu (Redo) a
naposled odvolaný krok se zase vykoná.

Seznam

Umožňuje vytvoření odrážek nebo číslovaného
seznamu. Možno použít jak od pozice kurzora, tak
aplikovat na označený text.

Zmenšit / zvětšit odsazení

Zmenší (posune doleva) nebo zvětší (posune
doprava) odsazení označeného textu.

Vložit datum

Vloží aktuální datum ve formátu RRRR-MM-DD,
např. 2011-01-28.

Vložit symbol

Umožňuje vložit speciální symboly, např. ©, nebo
symboly pro euro, libru aj.

Vložit vodorovný
oddělovač

Vloží na pozici kurzoru horizontální dělící čáru.

Vystřihnout, kopírovat a
přilepit

Označený text se vystřihne (CTRL+X) resp.
zkopíruje (CTRL+C). „Přilepit" (CTRL+V) vloží
vystřihnutý nebo zkopírovaný text na pozici
kurzoru.
Nefunguje v prohlížeči Mozilla Firefox - je třeba
použít klávesové zkratky.

Zobrazí dialog pro vložení zkopírovaného textu na
pozici kurzoru jako čistý text, resp. formátovaný
Vložit čistý text nebo text text z Wordu nebo internetového prohlížeče.
z wordu
Zkopírovaný text vložíte do dialogového okna
pomocí klávesové zkratky CTRL+V, pak potvrďte
vložení kliknutím na INSERT.
Odstranit formátování

Odstraní formátování označeného textu.

Nedělitelná mezera

Vloží na pozici kurzoru nedělitelnou mezeru - v
tomto místě se text nebude zalamovat na nový
řádek.
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Nástroje pro vytváření
tabulek

Vložit tabulku, upravit řádek, upravit buňku,
vložit řádek nad, vložit řádek pod, odstranit
řádek,
vložit sloupec před, vložit sloupec za, odstranit
sloupec,
rozdělit spojené buňky, spojit buňky.

Náhled

Zobrazí náhled současné podoby textu pro
kontrolu před uložením.

Tisk

Vytiskne obsah editoru.

Uložit

Uloží změny provedené v textu

Nápověda

Zobrazí informace o editoru, nápovědu k editoru a
seznam aktivních pluginů.
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POPIS JEDNOTLIVÝCH FUNKCÍ
1. Vkládání textu do editoru + související funkce:
řádkování, zarovnání textu, nadpisy, seznamy
Při vkládání (kopírování) předpřipraveného textu z jiného souboru na PC se tento text NEVKLÁDÁ do editoru
(2. řádek
pomocí CTRL+C,V (dochází tím k deformaci jeho formátování), ale prostřednictvím ikony
nabídky). Po kliknutí na tuto ikonu se objeví okno, do kterého již lze kopírovat vybraný text pomocí
CTRL+C,V. Po konečné úpravě ULOŽIT.
Klasické odřádkování
Editor se chová tak, že se stisknutím klávesy ENTER vytvoří nový odstavec. Pokud je to nežádoucí, využívá
se klávesové kombinace SHIFT+ENTER – dojde k zalomení řádku bez přerušení současného odstavce.
Zarovnání textu
Text se na www Kladské pomezí zarovnává automaticky, není třeba upravovat.
Používání nadpisů
Hlavní nadpisy na jednotlivých stránkách u položek submenu odpovídají velikosti HEADING 1, dílčí nadpisy
velikosti HEADING 2.
Seznamy
Seznam lze začít vytvářet pomocí tlačítek
(2. řádek nabídky – normální seznam / číslovaný
seznam) nebo lze vybraný styl seznamu použít na již napsaný text.
Seznamy, zejména nečíslované, jsou na www používány především pro zpřehlednění a rozdělení textu
/např. seznam kontaktů, seznam turistických cílů apod./
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2. Vkládání odkazu do textu (www odkaz nebo mailová adresa)
Odkaz na webové stránky
Text, který má být aktivním odkazem, je třeba označit - vysvítit (myší nebo šipkami se stisknutou klávesou
SHIFT).
Označením textu se aktivuje ikona pro vkládání odkazů
otevře následující okno:

(2. řádek nabídky), kliknutím na tuto ikonu se

Políčko LINK URL: vepisuje se cílová webová adresa, VŽDY včetně http://
Políčko TARGET: veškeré odkazy se z www Kladské pomezí otevírají VŽDY do nového okna internetového
prohlížeče, tj. je třeba zvolit nabídku OPEN IN NEW WINDOW (_BLANK)
Políčko TITLE: vepisuje se stručný text odpovídající obsahu stránek, na které se odkazujeme.
Po dokončení, pro vložení do textu, potvrdit tlačítkem INSERT.

Odkaz na mailovou adresu
Text, který má být aktivním odkazem na mailovou adresu, jetřeba označit - vysvítit (myší nebo šipkami
se stisknutou klávesou SHIFT).
Postup pro zadání mailové adresy je stejný jako u vkládání webového odkazu, pouze u políčka LINK URL
se vepisuje příkaz mailto:
Za tímto příkazem následuje požadovaná mailová adresa.
Po dokončení, pro vložení do textu, potvrdit tlačítkem INSERT.
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3. Tvorba složek, vkládání příloh příloh a obrázků do složek
Přílohy, které se v textu zobrazují pomocí odkazu + obrázky je před vytvořením odkazu třeba uložit do
složek v administračním prostředí.
Tvorba složek odpovídá názvy i logickou stavbou hlavnímu menu webových stránek (např. Kladské
pomezí, Průvodce regionem, Branka......).
Názvy vkládaných souborů je třeba psát vždy BEZ DIAKRITIKY a bez mezer (nutné nahradit pomlčkou
nebo podtržítkem)!
Pro vytvoření složky na obrázky nebo přílohy je třeba provést následující kroky:
- text, který má být aktivním odkazem na přílohu, označit - vysvítit (myší nebo šipkami se stisknutou
klávesou SHIFT). Označením textu se aktivuje ikona pro vkládání odkazů

(2. řádek nabídky).

- kliknutím na ikonu
se otevře následující okno
- v tomto okně je třeba na řádku LINK URL vpravo kliknout na ikonu označenou červeně:

- Tento příkaz otevře okno (náhled vpravo), do kterého je třeba vložit
přístupové údaje. Ty zpřístupní prostředí pro tvorbu složek a nahrávání
souborů
do nich:
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Vytvořit složku lze pomocí prvního příkazu v nabídce:
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4. Vkládání příloh do složek a následně do textu
Vkládání přílohy do textu
Text, který má být aktivním odkazem na přílohu, je třeba označit - vysvítit (myší nebo šipkami se stisknutou
klávesou SHIFT).

Povolené formáty příloh jsou: gif, jpg, png, pdf, zip, txt.
Maximální možná velikost vkládaného souboru je 10 MB.
Názvy vkládaných souborů je třeba psát vždy BEZ DIAKRITIKY a bez mezer (viz základní pravidla)!
Označením textu se aktivuje ikona pro vkládání odkazů
otevře následující okno:

(2. řádek nabídky), kliknutím na tuto ikonu se

Políčko LINK URL: pro
vložení přílohy je třeba
kliknout na ikonku vpravo
označenou červeně, otevře
se okno pro zadání
uživatelského jmén a hesla
(viz níže).
Políčko TARGET: veškeré
odkazy se z www Kladské
pomezí otevírají VŽDY do
nového okna internetového
prohlížeče, tj. je třeba zvolit nabídku OPEN IN NEW WINDOW (_BLANK)
Políčko TITLE: vepisuje se stručný text odpovídající obsahu nebo názvu přílohy, na kterou odkazujeme.
Po dokončení, pro vložení přílohy do textu, potvrdit tlačítkem INSERT.

Zadáním přístupových údajů je zpřístupněna možnost spravovat a vkládat přílohy:
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Vložit přílohu nebo obrázek do SLOŽKY lze pomocí druhého příkazu v nabídce – NAHRÁT:

Vložit přílohu nebo obrázek do cílového TEXTU:
Ve složkách / podsložkách (viz náhled výše) se proklikáním vybere konkrétní soubor, který má být vložen do
textu (např. ubytovani_2011.pdf) a na ten je třeba dvakrát kliknout, aby se zobrazilo následující okno:
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Řádek LINK URL se vyplňuje automaticky na základě výběru souboru ve složkách.
Políčko TARGET: veškeré odkazy se z www Kladské pomezí otevírají VŽDY do nového okna internetového
prohlížeče, tj. je třeba zvolit nabídku OPEN IN NEW WINDOW (_BLANK)
Políčko TITLE: vepisuje se stručný text odpovídající obsahu nebo názvu přílohy, na kterou odkazujeme.
Po dokončení, pro vložení přílohy do textu, potvrdit tlačítkem INSERT.
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5. Vkládání obrázků do textu
Vkládání obrázků do textu zajišťuje webmaster (viz Základní pravidla), případně poskytne zaškolení
pro další potřebné úpravy obrázků, které nejsou níže popsány.
Pro vkládání obrázků do textu slouží ikona
(2. řádek nabídky). Podmínkou je, že obrázek již musí být
vložen ve složce v administračním prostředí.
Postup pro vložení obrázku do textu je stejný jako pro vložení přílohy (viz bod 4)
Kliknutím na ikonu vpravo u řádku LINK URL se zobrazí následující okno s náhledem vkládaného obrázku:

V záložce GENERAL se řádek Image URL vyplní automaticky vložením souboru.
Doporučeno je vepsat text do řádku TITLE – stručný popis obrázku apod.
V záložce APPEARANCE lze upravovat velikost vkládaného obrázku v pixelech.
Další úpravy v této záložce nejsou doporučeny /realizuje především webmaster/.
Po ukončení úprav se uloží příkazem INSERT.
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6. Vložení tabulky do textu
Tabulku lze vložit pomocí tlačítka „Vložit tabulku"
(3. řádek nabídky). Otevřené dialogové okno
umožňuje zadat počet řádku (rows) a sloupců (cols) tabulky.
Úpravy tabulky
Aby bylo možné použít nástroje na úpravu tabulky, musí byt tabulka označena, nebo se v ní musí nacházet
kurzor.
Vložení textu nebo volného řádku před tabulku umístěnou na začátku
V případě, že se na začátku editoru nachází tabulka a není před ní žádný řádek textu, nejde před tabulku
umístnit kurzor kliknutím myši. Je třeba kliknout do první buňky tabulky a pak se pomocí levé šipky na
klávesnici dostat před tabulku.
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B/ sekce INFOMAIL
Tato sekce slouží k rozesílání infomailu (informačního servisu) o
aktuálním dění v Kladském pomezí a o aktivitách o.p.s. Branka.
Infomail je správcem stránek rozesílán cca 1 – 2x měsíčně na adresy
zařazené v části Adresář.

Odkaz ADRESÁŘ
Zájemci o zasílání novinek se k infomailu přihlásí zadáním vlastní e-mailové adresy do formuláře na
webových stránkách Kladského pomezí.
Následně je adresa zařazena do Přehledu e-mailových adres (viz níže) v odkazu Adresář.
Pro mailové adresy odběratelů infomailu, zobrazované v Přehledu, lze využít následující funkce
(volba v posledním sloupci):
Aktivovat (mailová adresa je v bílém poli a adresát obdrží zasílaný infomail)
Deaktivovat (mailová adresa je v červeném poli a adresát není v současné době zařazen mezi odběratele
infomailu, neobdrží zasílané zprávy).

Odkaz Poslat
Pod tímto odkazem je umístěn formulář pro zadání infomailu a jeho odeslání příjemcům (aktivovaným),
uvedeným v Adresáři.
Pole Předmět: zadává se text INFOMAIL Z KLADSKÉHO POMEZÍ + aktuální datum
Pole Text: lze vepsat klasický text nebo vložit webový nebo mailový odkaz. Při zadání odkazu je třeba
postupovat stejně jako při vkládaní odkazů do textu v administračním prostředí:
odkaz se otevírá do nového okna - OPEN IN NEW WINDOW (_BLANK)
v případě webových stránek musí být adresa kompletní, vč. http://
Pole Uložit slouží k odeslání na aktivní maily v Adresáři.
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Odkaz Přehled odeslaných

Zde se ukládají (archivují) odeslané infomaily. Je možné smazat je.
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Administrace zadaných NOVINEK, KALENDÁŘ AKCÍ
Vkládání a úpravu dat v Kalendáři akcí podrobně popisuje část D tohoto manuálu.
Správce stránek má navíc, nad rámec funkcí popsaných v části D, tyto možnosti:
1) schválit / zrušit příznak NENECHTE SI UJÍT u zadaných akcí
2) umísťovat novinky na hlavní stranu webové prezentace (výběrem z položek zadaných v Kalendáři akcí
nebo vytvořením vlastní zprávy)
příznak NENECHTE SI UJÍT:
Akce, které pracovníci IC navrhnou na označení tímto příznakem, se v Přehledu novinek zobrazují
s oranžovým textem TIP.
Příznak „Nenechte si ujít“ je v Kalendáři akcí přiřazován pouze nejvýznamnějším akcím Kladského
pomezí (nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu).
Příznak lze využít i pro zvýraznění vybraných novinek na hlavní straně webové prezentace.
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Zrušení příznaku:
příkaz Změnit v pravé části tabulky zpřístupní formulář dané akce k úpravám. V posledním poli na konci
formuláře je třeba zaměnit výběr z Nenechte si ujít na prázdné pole ( ----) a akci uložit.
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Umísťování novinek na hlavní stranu webové prezentace
a) výběrem z Přehledu již zadaných novinek
Novinku lze na hlavní stranu zadat výběrem z Přehledu novinek (pomocí příkazu Změnit). V otevřeném
editačním formuláři se v poli Zařazení vybere možnost „hlavní strana“ a uloží.
b) zadáním zcela nové akce
Pomocí příkazu Přidat novinku se zobrazí editační formulář, do kterého se zadají požadované údaje
(text,obrázky, příloha apod).
Následně je třeba formulář ULOŽIT a znovu otevřít k editaci pomocí příkazu Změnit. Teprve tímto krokem
je zobrazeno pole Zařazení a lze označit výběr „hlavní strana“.
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C/ sekce PŘEHLED A SPRÁVA UBYTOVÁNÍ

(převzato ze směrnice pro IC)

V návaznosti na každoročně tištěný propagační materiál „UBYTOVÁNÍ V KLADSKÉM POMEZÍ“ jsou na
www.kladskepomezi.cz informace o provozovatelích ubytovacích zařízení rozděleny dle rozsahu
údajů do dvou verzí:
1/ Ubytování - základní verze
2/ Ubytování - plná verze


Respektování pravidla členění poskytovatelů ubytovacích služeb na ZÁKLADNÍ a PLNOU verzi
ubytování je závazné pro všechny osoby, které mají uživatelská a administrační práva pro zadávání
a aktualizaci údajů na www.kladskepomezi.cz



Každá osoba s administračními právy zodpovídá za zadávání a aktualizaci údajů týkajících
se příslušného regionu. Dělení na regiony v rámci TVÚ Kladské pomezí vychází z dokumentu
„Rajonizace území dle působnosti informačních center“ – též viz mapka níže



V případě, že dojde ke změně údajů u některého z uváděných subjektů (event. zobrazovaný
subjekt přestane poskytovat ubytovací služby), jsou osoby s administračními právy pro
www.kladskepomezi.cz povinny tyto změny zohlednit na www.kladskepomezi.cz a aktualizovat
údaje v databázi ubytování



Správce webových stránek www.kladskepomezi.cz si vyhrazuje právo kontrolovat shodu obsahu
údajů tištěného katalogu a internetové verze pro jednotlivé ubytovatele

Po zadání uživatelského jména a hesla je zpřístupněno administrační prostředí www.kladskepomezi.cz.
Pro zadávání a aktualizaci údajů v databázi ubytování slouží odkazy PŘEHLED UBYTOVÁNÍ a PŘIDAT
UBYTOVÁNÍ v sekci PŘEHLED A SPRÁVA UBYTOVÁNÍ v levém sloupci.
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1/ UBYTOVÁNÍ – ZÁKLADNÍ VERZE
Tato verze se týká všech subjektů, které nejsou pro daný kalendářní rok uvedeny v tištěném katalogu
ubytování Kladského pomezí.
Odkaz PŘIDAT UBYTOVÁNÍ v sekci Přehled a správa ubytování
- Zadávání údajů do formuláře:
Políčko Datum do: doporučeno zadávat vždy do 31. 12. daného kalendářního roku.
Nejpozději k tomuto datu proběhne každoročně aktualizace údajů.
Datum lze zadat ručně nebo výběrem z přednastaveného kalendáře (ikonka vpravo)
Políčko Plná verze - ANO: pro zobrazení základní verze ubytování se neoznačuje
Políčko Region: výběr regionu vychází z působnosti IC (dle Rajonizace území), volbou z předem definované
nabídky
Políčko Kategorie: volba z předem definované nabídky
Políčko Název: název ubytovacího zařízení
Políčko Adresa: zde se uvádí pouze název obce, ve které se ubytovací zařízení nachází.
Neudává se plná adresa /tj. např. ulice, číslo popisné atd./
Náhled formuláře v administračním prostředí:

Po uložení lze zadané údaje zkontrolovat v administračním prostředí v odkaze PŘEHLED UBYTOVÁNÍ nebo
přímo na www.kladskepomezi.cz
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2/ UBYTOVÁNÍ – PLNÁ VERZE
Tato verze se týká těch subjektů, které jsou pro daný kalendářní rok uvedeny v tištěném katalogu
ubytování Kladského pomezí.
Informace v PLNÉ VERZI jsou na www uváděny ve stejném rozsahu a členění, jako v tištěném materiálu.
Odkaz PŘIDAT UBYTOVÁNÍ v sekci Přehled a správa ubytování
- Zadávání údajů do formuláře:
Pro první část formuláře – políčko Datum do až políčko Název – platí stejné pokyny jako pro zadávání
údajů v ZÁKLADNÍ VERZI:
Políčko Datum do: doporučeno zadávat vždy do 31. 12. daného kalendářního roku.
Nejpozději k tomuto datu proběhne každoročně aktualizace údajů.
Datum lze zadat ručně nebo výběrem z přednastaveného kalendáře (ikonka vpravo)
Políčko Plná verze - ANO: pro zobrazení plné verze ubytování a možnosti zadat následující údaje
je nutné políčko zaškrtnout
Políčko Region: výběr regionu vychází z působnosti IC (dle Rajonizace území), volbou z předem definované
nabídky
Políčko Kategorie: volba z předem definované nabídky
Políčko Název: název ubytovacího zařízení
Políčko Adresa: zde se uvádí plná adresa - tj. ulice, číslo popisné, PSČ atd.
Políčko Telefon: lze zadat více čísel, vyplňují se v mezinárodním formátu +420……
Políčko e-mail: zadání e-mailové adresy ubytovacího zařízení
Políčko www: zadání webových stránek ubytovacího zařízení (odkaz bude aktivní)
Políčko Orientační cena: lze zadat slovně (např. od 300,- Kč) nebo jako rozpětí (300 – 450,- Kč)
Políčko Počet lůžek a přistýlek: zadávají se pouze číslice, bez slovního popisu (např. 35 + 5)
Políčko Poznámka: Lze doplnit libovolný text o ubytovacím zařízení. Počet znaků je omezen.
Políčko Obrázek: Pro vkládání obrázku jsou povoleny tyto formáty: JPG, JPEG. Doporučený rozměr obrázku
je 600x450 px. Při jiných rozměrech bude obrázek upraven do uvedeného rozměru.
Maximální velikost obrázku je 200 kB.
Políčko Služby: k dispozici jsou předem definované piktogramy ve variantách: JE K DISPOZICI (zelené
piktogramy), NENÍ K DISPOZICI (červené piktogramy), JE K DISPOZICI POUZE ČÁSTEČNĚ (šedé piktogramy).
Umístěním myši na konkrétní piktogram se zobrazí v bublině vysvětlivka – jeho popis.
Stačí označit piktogramy se službami, které ubytovací zařízení poskytuje nebo jejichž kritéria splňuje.
Ostatní /neposkytované/ služby se automaticky označí v červené řadě /služba není k dispozici/.
V případě, že bude označen šedý piktogram z poslední řady, je třeba dopsat slovní poznámku do pole
POZNÁMKA.

Po uložení lze zadané údaje zkontrolovat v administračním prostředí v odkaze PŘEHLED UBYTOVÁNÍ nebo
přímo na www.kladskepomezi.cz
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Náhled formuláře v administračním prostředí:
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Odkaz PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Kontrolu zadání všech subjektů a verze jejich zobrazení /základní nebo plná/ lze provést v odkazu PŘEHLED
UBYTOVÁNÍ v administračním prostředí.
Zde je také možné údaje o subjektu změnit, zcela smazat nebo ukázat /náhled odpovídá zobrazení pro
návštěvníky www.kladskepomezi.cz/ - nabídka v pravé části tabulky.

Náhled výstupu na www.kladskepomezi.cz – detail ubytovacího zařízení:
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D/ sekce PŘEHLED A SPRÁVA NOVINEK (převzato ze směrnice pro IC)
Po zadání uživatelského jména a hesla je zpřístupněno administrační prostředí www.kladskepomezi.cz.
Pro zadávání a aktualizaci údajů v databázi novinek slouží odkazy PŘEHLED NOVINEK a PŘIDAT NOVINKU
v sekci PŘEHLED A SPRÁVA NOVINEK v levém sloupci.
Po uložení lze zadané údaje zkontrolovat v administračním prostředí v odkaze PŘEHLED NOVINEK nebo
přímo na www.kladskepomezi.cz



Každá osoba s administračními právy zodpovídá za zadávání a aktualizaci údajů týkajících
se příslušného regionu. Dělení na regionyv rámci TVÚ Kladské pomezí vychází z dokumentu
„Rajonizace území dle působnosti informačních center“



Osoby s administračními právy respektují pravidlo přiměřeného počtu novinek v jednom
kalendářním měsíie za region v rámci působnosti jednotlivých IC (ideálně dvě – max. pět
akcí/území působnosti jednoho IC)



Správce webových stránek www.kladskepomezi.cz si vyhrazuje právo rozhodnout o tom, která
z navrhovaných akcí bude označena příznakem NENECHTE SI UJÍT.
Tento příznak obdrží zejména akce nadregionálního, celostátního nebo mezinárodního významu.

Odkaz PŘIDAT NOVINKU v sekci Přehled a správa ubytování
- Zadávání údajů do formuláře:
Políčko Datum od: Datum zahájení akce. Datum lze zadat ručně nebo výběrem z přednastaveného
kalendáře (ikonka vpravo)
Políčko Datum do: Datum posledního dne konání akce. Datum lze zadat ručně nebo výběrem
z přednastaveného kalendáře (ikonka vpravo)
Pokud se jedná o jednodenní akci, zadává se do obou políček stejné datum.
Políčko Text: informace o akci, lze zadat webové stránky nebo mail apod. DOPORUČENO je začít
text udáním místa konání akce a následovat dalším textem. Počet znaků pro toto pole je omezen.
Políčko Obrázek: Pro vkládání obrázku jsou povoleny tyto formáty: JPG, JPEG. Doporučený rozměr obrázku
je 300x225 px. Při jiných rozměrech bude obrázek upraven do uvedeného rozměru.
Maximální velikost obrázku je 100 kB.
Políčko Příloha: Pro vkládání příloh jsou povoleny tyto formáty: DOC, DOCX, PDF. Maximální velikost
přílohy je omezena.
Políčko Kategorie: možnost volby z předem definované nabídky
Políčko Region: výběr regionu vychází z působnosti IC (dle Rajonizace území), volbou z předem definované
nabídky
Políčko Příznak: významné akce lze navrhnout na zveřejnění na předním místě hlavní strany
www.kladskepomezi.cz
Označením tohoto políčka je odesláno upozornění správci stránek, který rozhodne o označení nebo
neoznačení akce příznakem NENECHTE SI UJÍT.
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Náhled formuláře v administračním prostředí:

