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Váž. len, Gestor, Partner CPS !

Na základe informácii z IX.Snemu CPS v Podjavorníku v r.2009
ako aj následných rozhodnutí P-CPS Vám pride ujeme :

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Prístupové meno (ID):                      podlahár
a Heslo:                                              janko

priradená Vaša e-mailová adresa:  janko@podlahár.sk

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

na sprístupnenie uzamknutých asti na WEB stránke:

www.cechpodlaharov.sk

Pridelené prístupové údaje môže administrátor (Sekretariát CPS)
zmeni pod a Vašej požiadavky!

Takisto Administrátor ma právo :
- Prístupové heslo vylú eného  už ne lena i zneužívate a zamedzi !
- Nevhodné inzeráty alebo príspevky Zmeni , Doplni i Vymaza ,

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Návod z WEB: / lenovia a lenstvo/ Dokumenty:

Krátke inštrukcie pre prihlásených užívate ov

Burza
Burza funguje na báze pridávania inzerátov ubovo ným návštevníkom, ktorý

pridáva inzerát cez formulár vyplnením minimálne povinných údajov.
Odoslaním vyplneného formulára sa inzerát uloží do do asnej zložky a ešte sa
nezobrazuje. Inzerent odoslaním formulára vygeneruje potvrdzovaciu linku, ktorá mu
príde na jeho mailovú adresu.

Kliknutím na u sa inzerát následne aktivuje a za ína sa zobrazova .
Doba expirácie (ktorú inzerent zadal) za ína plynú  od doby aktivácie inzerátu.

http://www.cechpodlaharov.sk/
mailto:cps:@cechpodlaharov.sk
http://www.cechpodlaharov.sk/
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Prihlásenie
Prihlasuje sa v pravom hornom rohu zadaním prístupového mena (ID) a

hesla.
Po úspešnom prihlásení sa na tom istom mieste zobrazí ID prihláseného,

názov firmy a linka na odhlásenie.
Od tej chvíle má prihlásený užívate  možnos  vidie  aj obsah uzamknutých

sekcií.
Prihlásený užívate  má možnos  písa  do diskusie bez vyp ania svojich

údajov (meno, web, e-mail), napíše len text príspevku.
Ak do diskusie napíše príspevok registrovaný a prihlásený len, pre ostatných
neregistrovaných a neprihlásených návštevníkov sa zobrazuje len jeho ID a symbol
® - nie sú dostupné údaje o e-maile, webe a IP- adresa.
Pre ostatných registrovaných a zárove  prihlásených sa zobrazuje aj údaj o e-maile
a webe, IP- adresa sa nezobrazuje.

Prihlásený užívate  pri pridávaní inzerátu do burzy má takisto všetky svoje
údaje predvyplnené. Môže ich však v poliach formuláru zmeni , ak by napríklad
nezadával inzerát pre seba.

asti prístupné len lenom s prideleným prístupovými údajmi:

- CPS: Zasadnutia, Smernice
- lenovia a lenstvo:  Dokumenty a súbory

         Akciové ponuky
- Knižnica: Normy

Zoznam publikácií
Formuláre

- Diskusia lenov

Pozn.: Sekcie v Menu Uzamknuté / Verejne prístupné sa aktuálne rozširujú pod a požiadavky P-CPS

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

V Nitre d a 10.2.2012

--------------------------------------------------
                                                                                           Peter Benko
                                                                                      vrchný cechmajster

Vypracoval: Ing. Tibor Pasztor – Garant WEB stránky CPS, 0903 708 732

http://www.cechpodlaharov.sk/
mailto:cps:@cechpodlaharov.sk

