NÁVOD  K  POSTUPU 
při ustanovení osob, oprávněných vstupovat a pracovat  ve VISu ČVS 
======================================================
UPOZORNĚNÍ: přístupová práva do VISu ČVS (adresa programu = https://vis.cvf.cz/ je možno přidělit jen osobě registrované ve VISu jako hráč, nebo evidované jako funkcionář (trenér, rozhodčí, ostatní funkcionáři – např. lékař, vedoucí družstva atd.)
Ověřte, že dané osoby jsou registrovány ve VIS  ČVS ve vašem oddíle jako hráč, trenér, rozhodčí nebo funkcionář (např. na stránkách www.cvf.cz v sekci VIS -> Oddíly klikněte na váš oddíl a danou osobu vyhledejte v seznamu, seřazeném v abecedním pořadí podle příjmení.).
      - pokud je členem jiného oddílu, ověřte jeho registraci v seznamu tohoto oddílu
- pokud není členem žádného oddílu („volný hráč“) ověřte si jeho registraci buď přímo na 
         registrační komisi ČVS, tel. 233 017 378 nebo u sekretáře PVS, tel: 261 222 619
	Pokud je osoba registrována ve VISu, pokračujte bodem 2.

Pokud není registrována, je danou osobu nutno zaregistrovat nebo zaevidovat – viz čl. 2 a 3 Registračního řádu – upozorňujeme na nové formuláře pro registraci, umožňující i evidenci funkcionářů. Rovněž tiskopisy lístků k ohlášení Přestupu či Hostování jsou novelizované.
ODDÍL požádá Pražský volejbalový svaz PÍSEMNĚ ( např. e-mailem, faxem, dopisem ) na určeném formuláři (PVS 1) o umožnění přístupu do VISu, tj. o přidělení Uživatelského jména a Přístupového hesla pro vyžadované osoby. Je nezbytné vždy uvést e‑mailovou adresu osoby, pro kterou je přístup vyžadován. 
Pražský volejbalový svaz umožní přístup do VISu a práva stupně 1 k soutěži, do které je družstvo zařazeno (nikoli oprávnění pracovat se soupiskou družstva ) automaticky všem osobám, uvedeným v přihlášce k soutěži v kolonce „Pracovník družstva pověřený účastníkem, který žádá o právo registrace ve VIS ČVS“. Přístup do VISu nebude umožněn těm, kteří neuvedli e-mail ( viz níže ).
VIS automaticky vygeneruje Uživatelské jméno a Přístupové heslo a odešle obratem žádající osobě e-mailem na její adresu. Doporučujeme si Heslo neprodleně změnit a uchovat o tom záznam. Při výběru Hesla dbejte v maximální možné míře pravidel bezpečnosti na Internetu. Je možno si změnit i Uživatelské jméno. Ve vlastním zájmu vyplňte osobní údaje v sekci Osobní nastavení. Dané osobě budou vždy přidělena přístupová práva úrovně 1 (viz dále).
Pražský volejbalový svaz přidělí stupeň práv 4 ( viz Nápověda sekce Soupisky ) k soupiskám všech družstev oddílu obvykle jedné osobě v rámci každého oddílu. Tuto osobu určí oddíl výhradně písemně na přiloženém formuláři (PVS 2) s podpisem předsedy oddílu (uvedeného v přihlášce do soutěže). Pokud se tak nestane, přidělí pracovník PVS právo 4 k soupisce družstva vždy osobě org. pracovníka, uvedené na přihlášce družstva. Určený funkcionář oddílu, anebo  odpovědný pracovník PVS pak přidělí práva stupně 3 (provádění změn na soupisce) a nižší ( jen možnost nahlížet do všech soupisek VISu ) k soupiskám družstev daného oddílu dalším osobám. Aby tyto osoby mohly se soupiskou pracovat, musí mít přiděleno UŽIVATELSKÉ JMÉNO A PŘÍSTUPOVÉ HESLO (viz bod 2 - použijte formulář Žádost o přidělení Uživatelského jména a Přístupového hesla do VISu ČVS). Podrobněji o systému práv v nápovědě u každé sekce VISu.
Důležité upozornění: Nesdělujte své Přístupové heslo ve VISu dalším osobám. Vystavujete se tím nebezpečí sportovně-technického nebo disciplinárního postihu za přestupky, které by další osoby při přihlášení pod vaším jménem spáchaly.

     METODICKÝ POKYN 
   k vytvoření, doplňování a opravě soupisky družstva v systému VIS
   ==================================================

1) Získejte přístup do systému
Abyste mohli se systémem VIS pracovat, musíte mít vlastní Uživatelské jméno a Přístupové heslo do systému. Pokud jej ještě nemáte, požádejte buď funkcionáře KVS (sekretariátu PVS) nebo přímo svého vedoucího soutěže (viz předchozí strana). Při vytvoření konta vám Uživatelské jméno a Přístupové heslo zašle e-mailem přímo systém – heslo tedy nebude a nesmí znát hned od počátku nikdo jiný.

2) Přihlašte se do systému
Připojte se k internetu a ve svém internetovém prohlížeči nastavte adresu https://vis.cvf.cz/, zadejte své Uživatelské jméno a Přístupové heslo. Pozorně si přečtěte úvodní „Pokyny pro práci s VISem“. Poté v hlavním modulu („puzzle“) menu zvolte modul „Osobní nastavení“ a nastavte své osobní údaje. Pravděpodobně bude dobré si změnit heslo na nějaké lépe zapamatovatelné (ale ne zase moc jednoduché). Nakonec klepněte na logo VISu, tím se dostanete zpět na hlavní menu.

3) Otevřete svojí soupisku
V hlavním „puzzle“ menu zvolte modul Soupisky. Před sebou byste měli mít soupisku (nebo všechny soupisky), kterou/které máte na starosti. Pokud ji nevidíte, je možné, že vám vedoucí soutěže ještě nepřiřadil práva – kontaktujte ho a počkejte, až se soupiska ukáže. Klepněte na soupisku,  kterou chcete otevřít.

4) Pracujte se soupiskou
Na stránce je vidět soupiska (i když může být zpočátku prázdná)  a pod ní seznam dalších hráčů/ek oddílu, které lze na soupisku přidat. Prostým klepnutím na jméno člena/členky oddílu/klubu ze seznam (bez dalšího potvrzování) se hráč/ka přesune automaticky nahoru do vytvářející se soupisky. Každé přidání pečlivě zvažte. Je možné, že někoho nemůžete najít – asi to bude způsobeno tím, že již je přidán na soupisku dalšího družstva téhož oddílu nebo není v evidenci vůbec. V kategoriích dospělých lze (u družstev, která nejsou A) vyznačit střídavý start zaškrtnutím pole „Střídavý start“ u příslušného hráče/ky. Kdykoliv můžete využít přiloženou nápovědu – stačí klepnout na tlačítko Nápověda v menu. Po ukončení vaší práce na doplnění soupisky na základě Vašeho požadavku ještě musíte zaškrtnutím předepsané kolonky - Přidat označené hráče na soupisku – potvrdit svůj souhlas s vytvořením žádané soupisky.

5) Co dělat nelze?
Ze soupisky nelze hráče/hráčky odstranit – to může udělat pouze vedoucí soutěže (je třeba zkontrolovat, že hráči/ky za toto družstvo ještě nenastoupili/y). Na soupisku nelze přidat F hráče – to může udělat pouze vedoucí soutěže (po kontrole farmářské smlouvy).

6) Soupiska je hotová
Kdykoliv dokončíte změny v soupisce, soupisku vytiskněte a můžete ji použít při nejbližším utkání Zároveň je vaše soupiska dostupná přes internet ostatním. Naopak vy můžete nahlédnout na soupisku soupeře (a před utkáním zkontrolovat, zda předložil stejnou).

Zpracoval: Ing. Miroslav Ejem, člůen STK PVS

Přílohy: 
Formulář PVS 1 – Žádost o přidělení Uživatelského jména a přístupového hesla
Formulář PVS 2 – Žádost o přidělení Přístupového práva pro práci se soupiskou
Pražský volejbalový svaz						Formulář PVS 1
Pod Děkankou 82
140 21 Praha 4
			ŽÁDOST
o přidělení Uživatelského jména a Přístupového hesla do VISu ČVS:
Oddíl:
Název oddílu:

Číslo oddílu ve VISu:

Žádáme o přidělení Uživatelského jména a přístupového hesla a přidělení / odebrání práv pro zapisování výsledků pro soutěže PVS 2009/2010:
Jméno a příjmení
Registrační číslo ČVS
E-mail
Pro soutěž
Zápis výsledků ano / ne













































Soutěž: použijte název používaný ve VISu ( dříve Wsportu ), např. M, M1, Z1, Z3B, 
Pokud chcete umožnit jedné osobě zápis výsledků do více soutěží, vyplňte její údaje do více řádků.
..............................................					..............................................
       předseda oddílu			    		           Jméno a příjmení žadatele	

Pražský volejbalový svaz						Formulář PVS 2
Pod Děkankou 82
140 21 Praha 4
				ŽÁDOST
o přidělení Přístupového práva / změnu Přístupového práva se stupněm 4 v sekci SOUPISKY ( oprávnění pro tvorbu a úpravu soupisek ) VISu ČVS
Oddíl:
Název oddílu:

Číslo oddílu ve VISu:


Žádáme o přidělení přístupových práv / změnu přístupových práv se stupněm práv 4 v sekci Soupisky ( oprávnění pro tvorbu  a úpravu soupisek ) do VISu ČVS pro:
Jméno a příjmení: 

Registrační číslo ČVS: 

E-mail: 

Bydliště: ulice: 

               PSČ, město: 

Telefon zaměstnání: 

Telefon domů: 

Mobil: 

Pro tuto osobu ne/žádáme *) přidělení stupně práv 4 namísto dosud ustanovené/ho: 
Jméno a příjmení: 

Registrační číslo ČVS: 

Stupeň práv 4 pro sekci soupisky může mít v rámci oddílu  JEDNA OSOBA! Tato osoba pak může přidělit ke každé soupisce tohoto oddílu stupeň práv 3 libovolnému počtu osob. Aby tyto osoby mohly se soupiskou pracovat musí být registrovány ve VISu a MUSÍ MÍT PŘIDĚLENO PŘÍSTUPOVÉ JMÉNO A HESLO ! Použijte Formulář PVS 1: Žádost o přidělení přístupového jména a hesla do VISu ČVS.
..............................................					..............................................
         předseda oddílu					jméno a příjmení žadatele
*) nehodící se škrtněte		

