BOF – Dokumenty
Ke každému seriálu je možné připojit dokument (leták, podrobnější popis, ...).
Je možné nahrávat dokumenty typu doc i pdf.
1. Vložení dokumentu
a) Klikněte na žluté tlačítko
„vytvořit nový dokument“

b) Otevře se dialog
Název dokumentu :
zadejte dostatečně
přesný název dokumentu
(zobrazuje se na webu)
Popisek dokumentu:
doplňující informace k
obsahu dokumentu
Dokument je tisková
zpráva – má význam,
pokud tuto funkci máte
implementovánu na
vašich webových
stránkách. Na začátku
používání ALBATROS
3000 nebudete patrně
využívat.
Zadejte dokument: vyhledejte v adresáři vašeho PC dokument, který chcete vložit do systému.
c) Po vyplnění klikněte na modré tlačítko „vytvořit dokument“.

2. Přiřazení dokumentu k seriálu
a) Klikněte na záložku „Seriál“
b) Otevře se vám obrazovka se seznamem
zadaných seriálů
c) Klikněte na tlačítko „další“ (na konci řádku
každého seriálu).
Následně se vám zobrazí další systémové funkce
k seriálu.
d) Klikněte na tlačítko „dokument“ v druhém
řádku. Tím se přepnete do seznamu zadaných
dokumentů.
e) V seznamu vyhledejte potřebný dokument a klikněte na tlačítko „přidat“.

3. Zobrazení dokumentu na webu
Způsob zobrazení dokumentu u daného seriálu /
zájezdu záleží zcela na vašem webmasterovi.
Jedno z možných zobrazení je toto (link na
dokument je zobrazen v pravém sloupci
obrazovky):

4. Mazání dokumentu
Dokument , který pozbyl svoji platnost či aktuálnost, je možné smazat na záložce „dokument“. A to
jednotlivě (tlačítko „delete“), nebo hromadně (mazání více dokumentů najednou) s využitím zaškrtávacího
boxu a použití m tlačítka „hromadně smazat“.

5. Aktualizace dokumentu
Dokument je možné rovněž aktualizovat. Kliknete na tlačítko „editovat dokument“. Zobrazí se vám nová
stránka, velmi podobná obrazovce zadávání nového dokumentu. Pouze s tím rozdílem, že název
dokumentu je již předvyplněn. Zde pak stačí nalézt nový zdrojový dokument a ten nahrát do systému.
6. Identifikace použití dokumentu
Na seznamu dokumentů na každé řádce naleznete tlačítko „seriál“, které je buď aktivní modré (=
dokument je přiřazen k některému seriálu). nebo neaktivní šedivé (= dokument není přiřazen k žádnému
seriálu). Po kliknutí na aktivní tlačítko „seriál“ se vám zobrazí seznam seriálu, na kterých je daný
dokument použit.

