Registrace a přihlášení
Na hlavní straně v pravém sloupci
jsou kolonky pro přihlášení. Po vyplnění vašeho
jména a hesla stiskněte tlačítko „Přihlásit“.
Pro získání nového uživatelského jména a hesla
použijte odkaz „Registrovat“.

Při registraci je nutno vyplnit několik údajů



přihlašovací
identifikační

V obou případech jsou zde povinná pole označená
hvězdičkou, která je nutné vyplnit.
Po doplnění požadovaných údajů stiskněte tlačítko
„Odeslat“. Po registraci obdržíte automatický email. Pro dokončení registrace je potřeba kliknout
na odkaz v e-mailu a váš uživatelský profil na
portálu Do muzea! bude aktivován.

Úprava profilu
Formáty informací:







PSČ – zapisujte ve tvaru 12345, nikoli 123 45!
WWW – vždy zadávat s předponou http – např. http://www.do-muzea.cz, nikoli www.domuzea.cz.
Krátký popis – počet znaků dodržujte mezi 60 – 250.
Souřadnice – zeměpisnou šířku i délku vkládejte desetinným číslem (nejméně 4 desetinná
místa) s tečkou místo čárky nebo přetáhněte bod na mapě na požadovanou pozici.

Soutěž Muzeum roku – muzea, která mají sbírky v CES, se mohou přihlásit do soutěže
Muzeum roku. Pro přihlášení muzea do soutěže je potřeba vyjádřit souhlas s podmínkami
soutěže. Stačí pouze zaškrtnout následující políčko:
Instituce se účastní soutěže Muzeum roku. Instituce zároveň souhlasí a zavazuje se dodržovat
veškerou součinnost obsaženou v podmínkách soutěže.

Fotografie
Hlavní obrázek – Přes tlačítko procházet otevřete CKFinder. Nahrajete vybranou fotografii do složky
pomocí tlačítka „Nahrát“ nebo přetáhněte pomocí myši přímo z počítače.
Až se fotografie nahraje, dvojklikem myši ji vyberete, CKFinder se zavře a fotografie se objeví
v administraci.
Pohybem myši rozšiřte a vyberte danou oblast pro miniaturu, která se vám bude zobrazovat jako
hlavní obrázek.
 U dalších obrázků je postup stejný jako u obrázku hlavního.
 Upozornění: Název nahraných fotografií nesmí obsahovat diakritiku a jednotlivá slova
v názvu by měla být oddělena pomlčkami (-) nebo podtržítky (_).

Správa aktualit
V přehledu vašeho muzea klikněte na odkaz „Spravovat aktuality“ a poté v horní části na tlačítko
„Přidat aktualitu“.
Pro úplnost aktuality je třeba vyplnit veškeré položky – Název, Data platnosti (kdy se aktualita
zobrazuje), Krátký popis (60 – 250 znaků) a obsah. S editorem obsahu můžete pracovat podobně,
jako znáte u standardních nástrojů pro kancelářskou práci.
Po uložení se aktualita zobrazí na profilu vašeho muzea a zároveň mezi posledními aktualitami na
domácí stránce http://www.do-muzea.cz.
Datum zobrazení aktuality: Sem zadejte datum aktuality. Datum určuje, odkdy bude aktualita
zobrazena na hlavní stránce. Nemá vliv na vyhledávání.
Datum ukončení aktuality: Sem zadejte datum aktuality. Datum určuje, dokdy bude aktualita
zobrazena na hlavní stránce. Nemá vliv na vyhledávání.
Datum konání akce od: Sem zadejte datum, od kterého se akce koná.
Datum konání akce do: U jednodenních akcí toto datum nevyplňujte.

Správa hodnocení
Po kliknutí na odkaz „Spravovat hodnocení“ je možné zobrazit veškerá hodnocení muzea.

Jednotlivé položky je poté možné smazat nebo “upravit”. Úpravou je myšlena textová reakce na
hodnocení. Po uložení se tato reakce zobrazí vedle konkrétního hodnocení.

