Členská základna ČTS 2013
Pokyny pro kontaktní osobu klubu Středočeského tenisového svazu
1. Přihlašovací údaje do Informačního systému
Kontaktní osoba klubu získá přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) u svého příslušného oblastního
pracovníka:
Jméno a příjmení: Ing. Leoš Fiala
E-mail: stredocesky@cztenis.cz
Telefon: 777 922 395
2. Přihlášení
Kontaktní osoba klubu se přihlašuje do Informačního systému ČTS uživatelským jménem a heslem.
Vstup do Informačního systému ČTS: https://is.cztenis.cz/
Po úspěšném přihlášení do Informačního systému ČTS (dále jen IS) by se Vám měl objevit název Vašeho
klubu v pravé horní části obrazovky.
V menu klikněte na položku „členská základna“ a mělo by se Vám zobrazit:
- formulář pro zadání města/obce
- formulář pro zadávání osob
- seznam osob, který budete plnit
3. Zadání města/obce
Ve formuláři pro zadání města/obce zadejte název města/obce, ve kterém je klub registrován a potvrďte
tlačítkem „uložit město“. Město/obec je potřeba zadat pouze jednou, doporučujeme zadat před začátkem
zadávání osob.
4. Zadání osoby
Jméno – zadávejte první velké písmeno a ostatní malé
Příjmení - zadávejte první velké písmeno a ostatní malé
Datum narození - zadávejte ve formátu DD.MM.RRRR. Tedy např. 13.07.1978.
Pohlaví – kliknutím na roletku vyberete z možností muž/žena
Charakteristika člena – zaškrtnutím zvolíte odpovídající charakteristiku. Pokud zde některá charakteristika
chybí, zaškrtněte volbu „ostatní“. U jedné osoby můžete zaškrtnou 1 nebo více možností.
Zadané údaje vždy potvrďte kliknutím na „založit nový záznam“
5. Úprava
Pro úpravu údajů osoby klikněte v příslušném řádku seznamu na tlačítko „upravit“. Poté se vám údaje o
vybrané osobě znovu zobrazí ve formuláři a vy tyto údaje můžete měnit. Změnu je však nutné vždy potvrdit
tlačítkem „změnit záznam“
6. Mazání
Pro smazání osoby ze seznamu klikněte v příslušném řádku seznamu na tlačítko „smazat“. Poté se Vám IS
pro jistotu zeptá, zda opravdu chcete záznam smazat a až po vašem potvrzení je osoba smazána ze seznamu.
7. Kontakt pro dotazy
Pokud budete mít jakékoli dotazy, kontaktujte svého příslušného oblastního pracovníka:
Jméno a příjmení: Ing. Leoš Fiala
E-mail: stredocesky@cztenis.cz
Telefon: 777 922 395

