
 

ČESKÁ AGENTURA NA PODPORU OBCHODU 
Dittrichova 21, 128 01 Praha 2 
Zelená linka pro export: 800 133 331, fax: 224 907 503 
e-mail: info@czechtrade.cz 
www.czechtrade.cz 

IČ: 00001171 
DIČ: CZ00001171 
Bankovní spojení: 
Komerční banka, a.s., Praha 1 
č.ú. 87434011/0100  

 
CzechTrade je certifikovaný 
podle ISO 9001:2008. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU 
ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ 

Verze 1.0 

mailto:info@czechtrade.cz
http://www.czechtrade.cz/


MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ 

Verze 1.0  Strana 2 z 13 

OBSAH 

1. Úvod .................................................................................................................................................... 3 
1.1. Přihlášení k uživatelskému rozhraní ......................................................................................... 3 

2. Tvorba obsahu ..................................................................................................................................... 5 
2.1. Základní informace ................................................................................................................... 5 
2.2. Rozšířené informace................................................................................................................. 7 

3. Realizované projekty ........................................................................................................................... 9 
4. Publikace zápisu ................................................................................................................................ 11 
 

  



MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ 
 ÚVOD 

Verze 1.0  Strana 3 z 13 

1. ÚVOD 

Tento dokument je pomocným materiálem pro správu profilů designérů registrovaných na portále 
Adresář designérů CzechTrade. Profily lze spravovat po přihlášení na adrese: 

 http://www.designers-database.eu/ 

Cílem tohoto dokumentu je seznámit uživatele s možnostmi vytváření a editace záznamů na jejich 
profilu v Adresáři designérů. Primárně se jedná o: 

 Správa základních a rozšířených informací o designérovi 

 Správa projektů 

1.1. PŘIHLÁŠENÍ K UŽIVATELSKÉMU ROZHRANÍ 

Přihlášení uživatel provede zadáním svých přístupových údajů na následující stránce: 

 http://www.designers-database.eu/prihlasit-se 

Na přihlašovací stránku se lze dostat také z úvodní stránky http://www.designers-database.eu/, a to 
po kliknutí na tlačítko Přihlásit se v základním menu v hlavičce stránky. 

 

Obrázek 1 – Proklik na přihlašovací stránku 

Na přihlašovací stránce je třeba zadat do příslušných polí přihlašovací údaje – uživatelské jméno 
a heslo. Po zadání přístupových údajů je třeba kliknout na tlačítko Přihlásit. Pokud uživatel nezná své 
přihlašovací údaje, níže v tomto dokumentu je uvedeno, kde tyto údaje najde. 

 

 

Obrázek 2 – Přihlašovací formulář 

 

Zde zadejte přihlašovací JMÉNO 

Zde zadejte přihlašovací HESLO 

 

Tlačítko PŘIHLÁSIT 

http://www.designers-database.eu/
http://www.designers-database.eu/prihlasit-se
http://www.designers-database.eu/
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Přihlašovací údaje pro přihlášení obdrží každý registrovaný uživatel na emailovou adresu, kterou uvede 
při registraci. Přihlašovací jméno je uživatelova emailová adresa, iniciační heslo je uvedeno v emailu. 
Při prvním přihlášení je každý uživatel vyzván ke změně hesla. 

Pro odhlášení uživatele slouží tlačítko Odhlásit se, které se nachází v menu stránky. 

 

Autentizační služba CzechTrade 
 

Vážený kliente, 

byl Vám zřízen nový účet, který Vás opravňuje přistupovat do Adresáře designérů CzechTrade. Vaše přihlašo-

vací údaje jsou následující: 

 

Přihlašovací jméno: vaseadresa@vaseadresa.cz 

Inicializační heslo: y0jPr/WE 

 

Při prvním přihlášení do integrovaného systému CzechTrade budete vybídnuti ke změně inicializačního hesla.  

 

V případě potřeby dalších informací se prosím obraťte na svého konzultanta CzechTrade.  

Toto je automatická zpráva autentizační služby CzechTrade. Prosím neodpovídejte.  

© 2013 CzechTrade. Všechna práva vyhrazena. 

Přihlašovací jméno 
Heslo 

Obrázek 3 – Zpráva s přihlašovacími údaji  

Obrázek 4 – Odhlášení uživatele 

mailto:vaseadresa@vaseadresa.cz
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2. TVORBA OBSAHU 

Po přihlášení je uživatel přesměrován na stránku sloužící ke Správě zápisu. Pokud by k automatickému 
přesměrování nedošlo, na stejnou stránku se lze dostat také kliknutím na tlačítko Správa zápisu, které 
se opět nachází v horním menu stránky, leží vlevo od tlačíka pro Odhlášení. 

Nový uživatel nebude mít na svém profilu žádné zápisy. Nový zápis lze vytvořit kliknutím na tlačítko 
Nový záznam. 

Po kliknutí na tlačítko Nový záznam, je každý uživatel přesměrován na stránku s formulářem, do 
kterého je třeba vyplnit základní informace o designérovi.  

2.1. ZÁKLADNÍ INFORMACE 

V sekci Základní informace lze editovat základní informace o designérovi. Formulář je rozdělen do více 
sekcí – Obecné údaje, Popis činnosti, Obor činnosti, Země působnosti, Kontaktní údaje a Titulní 
obrázek.  

Konkrétně se ve formuláři nachází níže uvedená pole. Pokud se u pole nachází hvězdička, je vyplnění 
pole povinné. Není-li povinné pole vyplněno, systém uživateli neumožní záznam uložit, dokud pole 
nevyplní. Pokud je pole povinné, a zároveň je možné jej vyplnit ve dvou jazykových verzích, je nutno 
jej vyplnit v českém i anglickém jazyce. Mezi jednotlivými jazykovými mutacemi lze přepínat kliknutím 
na tlačítko jazyka – Čeština/Angličtina.  

 

 

 

Tlačítko pro vytvoření nového zápisu 

Obrázek 5 – Tvorba nového zápisu 
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Obrázek 6 – Formulář o uživateli 

Firma – pole je předvyplněné, a to na základě údajů zadaných při registraci 

Název zápisu – text, který se zobrazí v seznamu designérů pod fotografií – viz obrázek níže 

Jméno designéra – jméno designéra 

Příjmení designéra – příjmení designéra 

Titul před jménem – prostor pro tituly designéra, které se uvádějí před jménem 

Titul za jménem – prostor pro tituly designéra, které se uvádějí za jménem 

Rok narození – rok narození designéra 

Rok založení – rok založení firmy/rok zahájení činnosti designéra 

 

Obrázek 7 – Název zápisu, Titulní obrázek 

 Výsledný vzhled pole Název zápisu v seznamu designérů 

Titulní obrázek 
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Popis činnosti – pole popis činnosti slouží pro popis činnosti designéra. Toto pole je povinné, a to ve 
dvou jazykových verzích – je nutno jej vyplnit v českém i anglickém jazyce. Mezi jednotlivými 
jazykovými mutacemi lze přepínat kliknutím na tlačítka jazyků – Čeština/Angličtina.  

 

Obrázek 8 – Pole popis činnosti 

Obor činnosti – vybírá se z nabídky, lze vybrat více možností. Vyplnění tohoto pole má přímou vazbu 
na filtr na úvodní stránce Adresáře. Potenciální zákazníci či partneři mohou filtrovat designéry ze 
seznamu na základě země, oboru činnosti, případně podle počátečního písmene. 

Země působnosti – vybírá se z nabídky, lze vybrat více možností. Vyplnění tohoto pole má přímou 
vazbu na filtr na úvodní stránce Adresáře. Potenciální zákazníci či partneři mohou filtrovat designéry 
ze seznamu na základě země, oboru činnosti, případně podle počátečního písmene. 

Kontaktní údaje – E-mail, WWW, Telefon, Mobilní telefon, Fax, Adresa (včetně země) 

Obrázek pro úvodní stránku – Prostor pro titulní obrázek uživatele 

Jakmile je uživatel s vyplněním formuláře hotov, klikne na tlačítko Uložit.   
 
 

Pozor, uložení zápisu ještě neznamená, že tento zápis byl publikován. Pro publikaci je třeba 
zápis odeslat ke schválení do CzechTrade – popis procesu publikace viz níže.  
 

2.2. ROZŠÍŘENÉ INFORMACE 

Rozšířené informace o uživateli lze editovat po kliknutí na tlačítko Rozšířené informace v levém svislém 
menu. Tento formulář pak umožňuje přidat jazykovou vybavenost uživatele – slouží jako informace 
o jazycích, ve kterých se na něj mohou potenciální zákazníci obracet. Ve formuláři lze dále přidat 
profesní organizace, kterých je uživatel členem, a v poslední části je možné přidat kvalifikaci. Kvalifikaci 
je opět možné vyplnit ve dvou jazykových mutacích. 

Formulář Rozšířené informace je třeba uložit a následně odeslat profil designéra k publikaci. 
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Obrázek 9 – Formulář Rozšířené informace 
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3. REALIZOVANÉ PROJEKTY 

Pro představení portfolia designérů slouží sekce Realizované projekty, ve které mohou designéři 
představit projekty, na kterých pracovali. Správa této sekce je možná po kliknutí na tlačítko Realizované 
projekty, které se nachází nalevo na stránce ve svislém menu. Následně je třeba přidat nový projekt, 
a to kliknutím na tlačítko Nový záznam.  

Po kliknutí na tlačítko Nový záznam se uživateli otevře nový formulář, ve kterém doplní potřebné údaje 
k projektu. Pokud je u políčka hvězdička, je jeho vyplnění povinné. Pole Popis realizace je nutné vytvořit 
v českém a anglickém jazyce, přepnutí na druhou jazykovou mutaci je možné kliknutím na možnost 
Čeština/Angličtina. 

Uložení projektu provede uživatel kliknutím na tlačítko Uložit.  

K jednotlivým projektům je možné přidat fotografie, nicméně až po uložení projektu. Přiložené 
fotografie lze později případně i vymazat. 

 

Tlačítko pro vytvoření nového projektu 
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Obrázek 10 – Uložení projektu 

Po uložení projektů bude na stránce Realizované projekty zobrazen seznam projektů, které bude 
možné editovat po kliknutí na tlačítko Editovat. Toto tlačítko se nachází vpravo od každého projektu. 

 

Obrázek 11 – Stránka Realizované projekty po vložení projektů 

 



MANUÁL PRO UŽIVATELE WEBU ADRESÁŘ DESIGNÉRŮ 
 PUBLIKACE ZÁPISU 

Verze 1.0  Strana 11 z 13 

4. PUBLIKACE ZÁPISU 

Pokud designér vytvoří nový zápis (pravděpodobně po prvním přihlášení) a tento zápis uloží, 
neznamená to, že je tento zápis ihned publikován na webové stránce – tedy zatím není viditelný pro 
potenciální zákazníky. Aby byly změny v zápise publikovány na webu, je třeba, aby byly schváleny ze 
strany CzechTrade. Designér tedy po uložení musí v Přehledu zápisů kliknout na tlačítko Schválit, čímž 
se jeho nový zápis odešle ke schválení. (Na přehled zápisů se designér dostane kliknutím na tlačítko 
Správa zápisu v horním menu nebo na tlačítko Přehled ve svislém menu.) 

Obrázek 12 – Schválení změn na profilu 

Jakmile designér odešle zápis ke schválení, změní se Stav zápisu na Schvalování.  

 

Obrázek 13 – Zápis ve fázi Schvalování 

Po schválení zápisu na straně CzechTrade je zápis publikován na stránce profilu designéra, je tedy již 
veřejný a může jej vidět každý návštěvník Adresáře designérů. Stav zápisu je změněn na Publikováno. 

Odeslání ke schválení 

 

Přehled zápisů  

 

Správa zápisu 
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Obrázek 14 – Zápis ve stavu Publikováno 

Pokud designér provede změny poté, co je zápis publikován, změní se stav zápisu na Editace a pro 
zveřejnění změn je nezbytné zápis znovu odeslat ke schválení. Po schválení se stav změní opět na 
Publikováno. 

Obrázek 15 – Opětovná editace po zveřejnění 

Každý profil designéra je třeba v pravidelných intervalech aktualizovat. Jedenáct měsíců od poslední 
aktualizace zápisu obdrží designér email s informací, že již 11 měsíců neaktualizoval svůj profil, a je 
vyzván k jeho aktualizaci, a to do 30 dní. V rámci aktualizace nemusí designér provádět na profilu 
změny, stačí, aby profil znovu uložil a poslal ke schválení. Pokud designér neprovede aktualizaci ani ve 
lhůtě 30 dní (jeho profil tedy nebyl aktualizován po dobu 12 měsíců), dojde k depublikaci profilu – bude 
skryt, nikoliv však trvale smazán. Ve stavu se nově objeví „Archivováno“. Pokud se designér přihlásí po 
uplynutí 12 měsíců a aktualizuje profil, budou jeho zápisy opět publikovány (pokud dojde ke schválení 
ze strany CzechTrade). 

Výsledný profil designéra by měl vypadat obdobně, jako ten na následující stránce: 
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Obrázek 16 – Publikovaný profil designéra 

 


