Repreweb - manuál
Web prošel další rekonstrukcí. Hlavním cílem bylo integrovat dospělé a juniory pod jednu
střechu. U toho došlo zároveň k rozdělení webu na veřejnou (prezentační) část a
neveřejnou zónu, kde si tak můžeme zase začít vyměňovat i informace týmové povahy
při udržení určité relativní diskrétnosti vůči české i zahraniční o-veřejnosti.
Rekonstrukce se týkala převážně funkčnosti, ještě zbývá aktualizovat některá prezentační
data (fotky, tipy dne, metodické materiály...), ale to nehoří. Hlavně je potřeba, aby si
každý uživatel co nejdříve zaktualizoval své vlastní osobní údaje.
Po nalogování do týmové zóny každému naskočí podle jeho příslušnosti buď nastavení RD
nebo JRD. Nastavení zobrazování lze ale pomocí přepínače jednoduše změnit.
Následující pokyny by měly pomoci k lepší orientaci na renovovaných stránkách. Nehledě
k tomu, že velká část uživatelstva uvidí vnitřek reprewebu úplně poprvé.
(Červeně jsou v textu označené novinky a změny.)
Tři dimenze:
 veřejná část / neveřejná část
 RD / JRD / vše
 běžný uživatel / systémový administrátor
NEVEŘEJNÁ ZÓNA
Zásadní změna oproti dřívější verzi webu - stránky byly rozdělené na dvě úrovně veřejnou (prezentační funkce) a neveřejnou (komunikační funkce). Většina funkcí je
ukrytá v neveřejné zóně, kam je třeba se nalogovat.
Při zadávání článků a dokumentů je možné zadat, zda se daný prvek zobrazí veřejně
nebo ne.
DOSPĚLÍ - JUNIOŘI - VŠE
(Přepínač vlevo nahoře.)
Stránky byly upravené na společný komunikační prostor pro celou reprezentaci - dospělé
i juniory.
Volbou týmu lze zapnout filtr pro zobrazovaní prvků, které jsou relevantní pro daný tým.
Lze přepnout kdykoliv.
BĚŽNÝ UŽIVATEL / SYSTÉMOVÝ ADMINISTRÁTOR
Práva administrátora mají hlavní trenéři obou týmů. Ostatní jsou běžní uživatelé.
Úroveň: běžný uživatel
HESLO
Přednastaveným heslem je rodné číslo.
Heslo se pak dá změnit úpravou osobního záznamu.
Po dobu přihlášení se vpravo nahoře zobrazuje jméno přihlášeného.
Po určité době nečinnosti dojde k automatickému odhlášení.

OSOBNÍ ÚDAJE
Databáze osobních údajů slouží částečně pro zobrazení profilu reprezentanta ve veřejné
části, ale hlavně pro skladování aktuálních údajů, které pak můžeme použít při
přihlašování na akce apod. Vedoucí týmů mají teď možnost přímo vygenerovat seznam
přihlášených na akci i s patřičnými údaji. Proto mějte své údaje stále aktuální!
Další novinky:
- osobní webové stránky se po zadání URL automaticky zobrazí v přehledu osobních
webů
- možnost rozhodnout se nezveřejnit ve svém profilu kontaktní údaje (přepínač v úpravě
osobního záznamu)
PŘIHLAŠOVÁNÍ NA AKCE
Přihlášení / odhlášení / omluva, seznam přihlášených, založení a editace auta na akci,
rezervace míst v autech. (Zůstalo beze změny.)
TERMÍNY PŘIHLÁŠEK
Aktuální termíny by měly vyskakovat v pravém sloupci.
DRÁHA
Každý člen RD si sám zadává do systému údaje o splnění limitu (v administraci). Evidují
se aktuální časy platné pro danou sezónu a osobní rekordy na dané trati.
Výstup "dráha" je v pravém sloupci dole.
ADRESÁŘ RD
Po zvolení lidí a typu údajů, které se mají zobrazit, se data vysypou do tabulky v novém
okně. V základní úrovni (běžný člen RD) nelze zobrazit údaje typu RČ, číslo OP apod.
SBĚRKA
Vzkazovník je ukrytý v neveřejné zóně. Nová je funkce mazání vlastních vzkazů (v
administraci).
PODKLADY
Sklad pracovních dokumentů RD, zobrazitelný jen v neveřejné zóně.
NÁSTĚNKA
Při vkládání dokumentů (administrátor) nebo podkladů (všichni) je možné zaškrtnout
volbu "nástěnka" a tak dokument vyvěsit, aby byl na očích a rychleji přístupný.
(Nástěnka je jen v neveřejné části.)
KALENDÁŘ RD
Nově je editovatelný přes repreweb (jen administrátor) - a tudíž by snad měl být
udržovaný v aktuálnější podobě než dříve.
SOUČTY
Evidence součtů zůstala téměř beze změny. Zadávají se součty jednotlivých cyklů.
Celkový součet se počítá automaticky.

...To jsou v kostce hlavní funkce. Je hodně pravděpodobné, že se při ostrém používání
webu objeví určité chyby a nedokonalosti, prosím hlaste je.
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