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Speciál o novém webu CMZS

Přinášíme první ukázky a podrobnější informace
o koncepci, novinkách a moderním pojetí webu.
V tomto čísle si představíme základní přístupovou
stránku neboli „homepage“.

Homepage (HP) − tedy stránka,
na kteoru se uživatel/návštěvník
dostane po zadání adresy webu
ve vyhledávači (www.cmzs.cz)
anebo se na ni proklikne z odkazu (typicky např. PPC reklamy)
je rozdělená na 8 sekcí, kterými
procházíte postupným rollováním
myší dolů − jsou to sekce:
1) Úvod
2) Vyhledat člena
3) Projekty CMZS a spolupráce
4) Kdo jsme?
5) Zpravodaj CMZS
6) Staň se členem
7) Aktuality
8) Partneři a patička webu

Těchto osm sekcí si v tomto čísle
v základu představíme.
Celá homepage je tvořena jako
jakýsi „příběh“, který má návštěvníkům postupně představovat celou naši organizaci, co
vše u nás mohou návštěvníci
očekávat, s čím jim dokážeme
poradit, a jaké služby, prostřednictvím naší členské základny,
jim dokážeme poskytnout. To
je nastrukturováno zmíněmými
osmi částmi této úvodní stránky,
které mají − svým řazením 1-8
návštěvníka stimulovat tak, aby
pochopil, že naše organizace je
pro něj tím správným partnerem,
v rámci jeho jakékoliv potřeby,

v oblasti zabezpečení či pomoci
s výměnou, opravou zabezpečení nebo výroby kopie klíčů
nebo nouzového otevření. A tak
jej zároveň motivovat k tomu,
aby využil služeb našich členů,
vybíral z Katalogu doporučených
výrobků, stáhnul si mobilní aplikaci a svoje potřeby ohleddně
zabezpečení majetku − ideálně
nadále řešil a preferoval již jen
a pouze členy CMZS.
Toto je základním smyslem nového webu, ruku v ruce s chystanými on-line PPC reklamami
v síti Google, které navíc celkově
podpoří a zvýší efekt nového we
bu.
CMZS
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Sekce 1. Úvod

První co uvidí každý návštěvník webu.
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Úplně nahoře je menu hlavičky
webu. Je to zároveň všudypřítomná navigace, díky, které se
návštěvník/uživatel webu dostane tam, kam potřebuje, z kteréhokoliv místa na webu. Jsou to
položky:
• Úvod (= zpět na úvodní HP)
• O cechu
• Zpravodaj
• Napsali o nás
• Stát se členem
• Kontakty (= kontakty na CMZS)
• Přihlášení
Kromě Úvodu tyto položky směřují
na další podstránky, které si před-

stavíme v následujících číslech
speciálu.
Z těchto položek je pro Vás nejpodstatněší a zároveň zcela nová
položka: Přihlášení, přes kterou se
budete přihlašovat do vnitřní NEVEŘEJNÉ části webu, určené pouze
členům pro administraci vlastního
profilu a přístup ke spoustě neveřejných informací a nabídek ze strany
výrobců, distributorů a partnerů
CMZS. Tuto položku si také zanedlouho představíme v samostatném
čísle speciálu, které se bude věnovat jen tomuto.
Následuje hlavní lišta menu v tma-

vém pruhu:
• Aktuality (po kliknutí se přesunete
rovnou na 7. sekci HP)
• Seznam členů (po kliknutí se přesunete do katalogu členské základny na profily jednotlivých členů)
• Pro občany (po kliknutí se přesunete na podstránku informací pro
občany − proč využít našich služeb)
• Projekty (po kliknutí se přesunete
rovnou na 3. sekci HP)
• Katalog výrobků (po kliknutí se
přesunete rovnou na listování v Katalogu doporučených výrobků BZ.

V obrazové části úvodu se nachází jednoduchý hlavní slogan-claim: Název naší organizace
a koho sdružujeme − prověřené
profesionály v oblasti zámkových
systémů.
Ve spolu obrazového prvku se
sloganem vidíte tři halvní bannery − tedy aktivní plochy, na
které se lze kliknout a dostanete
se přímo do podstránky − podle
toho, kterou z těchto položek
zvolíte.
Nejzásadnější je Mobilní aplikace
Zabezpečte se, která Vás pře-

směruje rovnou do podstránky
se všemi informacemi, náhledy,
návodem k obsluze a samozřejmě se zobrazením QR kódů pro
stažení aplikace.
Dalším je Katalog doporučených
výrobků Bezpečná země, čímž
se dostanete přímo do on-line
interaktivního prohlížní katalogem, který bude nově ve formě
krásného listovacího katalogu,
který se bude dát přibližovat pro
detail, oddalovat, listování bude
probíhat tak, jako kdybyste reálně listovali v knížce. Vedle toho,

na stejné stránce, bude katalog
k dispozici také ke stažení ve
formě PDF.
Třetím bannerem je Zabzepečte
se. zde se prokliknete na podstránku o tomto projektu, o tom,
co znamená pro občany a jaké
výhody a možnosti jim přináší,
a o spolupráci s Policií ČR.
Úvodní část HP tedy plní funkci
přehledné a jednoduché navigace těch nejpodstatnějších
informací pro občany a stimuluje
k poptávce a využití služeb našich členů.
CMZS

Následuje obrazová část...

NOVÝ WEB CMZS

Sekce 2. Vyhledat člena

Aby návštěvníci snadno našli členy ve svém okolí.

Hned pod úvodem − po krátkém
rollování myší se nachází vyhledání našich členů. Zde se nově
nachází pět návodných hesel-oblastí, se kterými mohou naši
členové pomoct občanům − zákazníkům... jsou to:
• Zabouchnuté dveře
• Kopie klíčů
• Výměny zámků
• Přístupové systémy do domů
• Komplexní zabezpečení
Jedná se výčet nejčastějších potřeb lidí, které se běžně vyskytují
− zabouchnuté dveře řešil snad
každý z nás. Pořizování kopií
klíčů je snad nejběžnější záležitostí a denním chlebem většiny
členské základny. Vměny zámků
a vložek nebo jejich prodej je
rovněž rutina.
Přístupové systémy do domů
a komplexní zabezpečení jsou

věci, které mají v návštěvnících
webu − tedy v potenciálních zákaznících − vyvolat jednoduchou
asociaci toho, že se zabýváme
také sofistikovanějšími produkty a způsoby, kterámi můžeme
zabezpečit majetek a objekty.
Předložení právě těchto hesel
má v náveštěvnících vzbudit
zájem a sdělit jim, že Cech MZS-ČR je moderní dynamickou
organizací, která se zabývá a
nabízí komplexní služby a produkty, které korespondují s dnešními požadavky trhu − jakými
jsou právě přístupové systémy
a komplexní zabezpečení. To
naznačuje, že se dnes zabýváme
nejenom čistou mechanikou ale
také mechatronikou, elektronikou
a kombinovanými − mechanicko
elektronickými řešeními, které,
jak víme, často umí mnoho členů
také integrovat do řešení s EZS,

kamerami apod. Na což mají buď
školení anebo dalšího prověřeného partnera, který toto zajišťuje.
S takovým záměrem je tvořena
sekce vyhledání našich členů.
Následuje vyhledávání podle krajů - kd ypampa ČR je interaktivní
a reaguje na kursor myši − kdy
po kliknutí na zvolený region se
návštěvníkoli vylistuje seznam
členů z této oblasti.
Další možností je vyhledání
podle názvu/jména člena a také
podle města. Nově je sem zařazeno také vyhledávání podle
kategorie − jaké služby návštěvník hledá.
Tato část je ještě ve fázi vývoje
a výroby. Znamená však možnost dalšího filtru ve vyhledávání,
které nový web svým návštěvníkům a uživatelům nabídne.
CMZS
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Sekce 3. Projekty CMZS

Pro informace občanům, v jakých směrech pomáháme.

Jedna ze stěžejních částí homepage, která nese text:
Prevence a doporučení opatření proti vloupání, vyhledání
odborníka − nejen v případě
zabouchnutých dveří.
Jedná se o další z řady stimulů
široké návštěvnické veřejnosti,
že naše organizace se nezabývá
pouze řezáním náhradních klíčů
a otvíráním zabouchnutých dveří.
A právě naopak, sdělujeme, že
jsme přední oborovou organizací, která vyvíjí mnoho celospolečensky a veřejně prospěšných

aktivit. Že dlouohodobě a pravidelně spolupracujeme s Policií
ČR, Ministrerstvem vnitra ČR
a dalšími institucemi. Že působíme v oblasti mechanického,
mechatronického, elektronického
a kombinovaného zabezpečení
majektu − jako státem pověřený
garant kvality, profesionality, odborné způsobilosti a kvalifikace
poskytovaných služeb a nabízných, doporučovaných certifikovaných produktů.
Zde je opět posun kupředu,
kdy na HP webu deklarujeme
návštěvníkům svoji odbornost,
způsobilost a kvalitu. Což jinými

slovby znamená důvěryhodnou
organizaci, která má díky znalostem, praxi a zkušenostem svých
členů kredit státní záštity a může
používat loga jako PČR, v rámci
spolupráce.
Tři dlaždice znamenají proklik
na podstránky se třemi projekty
- Bezpečná země, Zabzepečte
se, a samostatně „o spolupráci
CMZS a PČR“. Zejména o tom,
že školíme preventisty a policisty z útvarů kriminální policie
a vyšetřování. Tedy pomáháme
a příspíváme ke zvyšování počtu
objasněných případů majetkové
trestné činnosti.
CMZS

Ukázka podstránky o BZ
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Sekce 4. Kdo jsme?

Jasná definice naší neziskové organizace.

Logikou věci a v rámci „příběhu“ na homepage jsme již prošli
úvodním oslovením návštěvníků,
přes rychlé stimuly, reagující na
jejich potřeby, s čím vším umíme
a můžeme pomoct, jaké služby
u nás hledat, přes snadné vyhledání konkrétního člena, až po
představení − jakou autoritu znamenáme, jaké aktivity a projekty
děláme pro občany.
Když je s tímto návštěvník
obeznámen, je třeba mu sdělit,

co jsme vlastně za organizaci.
Jaká je naše právní forma, které
všechny subjekty FO, PO a další
vlastně sdružujeme a jakými všemi oblastmi se zabýváme.
Po krátkém odstavci je návštěvník (pokud chce) přesměrován
na podstránku „O cechu“ kliknutím na tlačítko − Více informací.
Zde se bude nacházet komplexní
a ucelená informace o tom, jaké
je poslání, mise a vize CMZS.
Kdy naše organiazce vznikla

a co chce přinášet svým členům
a zejména občanům − ve smyslu
nabídky služeb a produktů tak,
abychom − jako organizace −
působili na širokou veřejnost jako
autorita a jediná správná volba.
Tímto způsobem nadále pracovat
a přispívat spoluprácí se všemi
partnery, abychom se stali preferovaným poskytovatelem služeb
a produktů, skrze naše členy,
všem občanům a subjektům ČR.
CMZS

Sekce 5. Zpravodaje

Pátou částí jsou naše Mini Zpravodaje, které budou − podobně,
jako Katalog doporučených výrobků − prezentované ve formě
on-line časopisu, který bude mít

vzhled reálného tištěného periodika, kterým se bude dát listovat
(pomocí myši) jako rukou při
čtení fyzického časopisu.
Kliknutím na nejnovější číslo

se Zpravodaj zobrazí a bude
také stažitelný ve formátu PDF.
V podstránce Zpravodaj budou
k nalezení všechna minulá čísla.
CMZS
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Sekce 6. Staň se členem

Zpřístupňujeme a usnadňujeme vstup novým členům.

Úplnou novinkou je sekce č. 6 −
Staň se členem!
Předpokladem i realitou je, že na
náš web se dostává nejen laická
veřejnost − tedy spotřebitelský
trh ale i odbrná veřejnost z řad
podnikatelů, fyzických i právnických osob a OSVČ. V tomto
případě máme na mysli zámkaře
a různé firmy, které působí v našem oboru.
V rámci otevření a zpřístupnění
naší organizace novým členům
je právě zde koncipována tato
sekce, která má usnadňovat kontakt a zájem o členství v CMZS
všem, kdo projeví zájem.
Po kliknutí na tlačítko „Žádost
o členství“ bude uchazeč přesměrován do on-line formuláře

(ten je ještě ve fázi vývoje a výroby), který si vyplní a žádost bude
odeslána na určený e-mail na
vedení CMZS.
Součástí formuláře/přihlášky
bude také obecné upozornění na
to, kdo smí být naším členem.
Uchazeč zde najde, kromě kolonek pro vyplnění také soubory
ke stažení. těmi budou například
čestné prohlášení o zkušenostech a praxi. Dalšími povinnými
dokumenty, které bude třeba
přiložit (nahrát jako PDF soubory) k žádosti jsou: Výpis z OR,
výpis z rejstříku trestů (jako
potvrzení o trestní bezúhonnosti). O dalších kriteriích jednáme
v Představenstvu a Dozorčí

radě tak, aby formulář uchazeče
obsahoval všechny náležitosti,
respektive kriteria, se kterými
bude každý uchazeč seznámen
před odesláním přihlášky (přijetí
člena se pak řídí platnými stanovami, na VH).
Tímto krokem, věříme, významně přispějeme ke zvýšení zájmu
o naši organizaci maximum
nynějších nečlenů. K tomu napomáhá i spolupráce s výrobci na
základě podepsaného Memoranda o spolupráci, kdy jsou již před
dokončením také elektronické
letáky cechu, které jsou určeny
pro odběratele výrobců a distributorů, kteří ještě nejsou našimi
členy.
CMZS

Sekce 7. Aktuality

Předposlední sekce jsou aktuality určené pro veřejnost. Zají-
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mavosti, upozornění a pozvánky
na výstavy apod. Zde bude opět

celá podstránka se všemi aktualitami podle stáří.
CMZS
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Sekce 8. Partneři a patička webu
Koho záštitu máme a s kým spolupracujeme...

Poslední sekcí homepage je karusel partnerů. Ten začíná našimi
hlavními a mnohaletými partnery,
jejichž záštitu čerpáme.
Tito partneři, respektive státní
sektor, mají k dispozici jednak
vlevo − místo na logo a za dělící
čárou mají/máme také prostor
pro kráské sdělení, o jakého
partnera či o jaký subjekt se jedná, případně v jakých směrech
nebo oblastech s daným partnerem spolupracujeme. To je opět
novinka, která logicky napoví
více, než jen samostatné logo.
A i zde budou všechna loga sloužit jako zpětné odkazy na webové stránky příslušného partnera.
Dalším způsobem bude zobrazení ostatních partnerů a spolupracujících subjektů, kteří se
objeví na panelu karuselu v počtu trojice log vedle sebe. Zde
již nebude možnost připojeného
textu, a logo bude opět sloužit
jako zpětný odkaz na web daného partnera.
Po kliknutí na modré tlačítko
Partneři vlevo − budete přesměrování na podstránku, kde bude
výčet všech partnerů a spolupraccujících subjektů najednou.
Pro představu, kolik a jakých
partnerů naše organiazce má.
Následuje patička webu (která

je samozřejmě promítnutá − tak,
jako i horní hlavička − do všech
podstránek a částí webu).
Zde je dublované menu , aby
se návštěvník webu mohl i zde,
dole, zorientovat a prokliknout se
do části − podstránky, která jej
zajímá. Jedná se o standardní
klasický způsob navigace.
Celá homepage je koncipována
jako intuitivní, jednoduchá stránka − story − příběh, který má za
úkol provést návštěvníka všemi
úhly pohledu na naši organizaci
a zejména v úvodu jej stimulovat,
motivovat a navést k vyhledání,
oslovení našich členů a využití
jejich služeb. Příčemž návštěvník
není zahlcen a dostane optimální
objem informací sežazených dle
relevance.
V tomto UX designu (znamená
uživatelské zkušenosti − jakými
logickými toky lidé jdou, jaké
volby na daném webu dělajní − tzn. jak a kam klikají při
hledání řešení svých potřeb, se
kterými na web přijdou) jsme se
maximálně snažili využít zkušeností s tím, když jsou například
lidé v nouzi, se zabouchnutými
dveřmi − aby dostatečně rychle,
snadno a intuitivně nalezli člena
v jejich blízkosti, který jim službu
nouzového otevření poskytnul.

Nebo naopak, aby web fungoval stejně úspěšně a efektivně
i pro člověka, který má naopak
čas a zajímá se třeba o celkové
zabezpečení svého domu − aby
rychle zjistil, že tímto se náš cech
zabývá také a pak aby načerpal
informace o tom, že jsme profesionální organizací se státní
záštitou a s důvěrou a klidem se
na naše členy mohl obrátit.
Ano, dnes se již přemýšlí o působení, účincích a efektu webových stránek daleko komplexněji
a jinak, než tomu bylo v minulé
dekádě. Existuje nespočet měřicích nástrojů, které vyhodnocují
chování lidí na internetu a jakým
způsobem se rozhodují, jak vyhledávají informace, na základě
kterých se pak rozhodují a také
jakým webům dávají přednost.
Současné trendy hovoří o jednoduchých nepřeplácvaných
webech, které nabízí snadnou
orientaci, přehlednou navigaci,
a zejména které řeší zákaznické
potřeby, se kterými lidé na internet chodí.
V dalších speciálech očekávejte pokračování představování
a seznamování s naším novým
webem.
Tomáš Pospíšil
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Špičková řešení přístupu

pro komerční sféru i obytné budovy

CES je nejstarší německý výrobce cylindrických vložek
v Německu s téměř 180letou tradicí.
V zemích po celém světě je známý jako dodavatel
mechanických, mechatronických a elektronických
zabezpečovacích systémů splňujících nejnáročnější standardy.

Bezpečnostní vložka UDM

•
•
•
•
•

certifikace pro 4. bezpečnostní třídu dle ČSN
EN 1627:2012
dodávána se třemi klíči s patentovanou
ochranou profilu a bezpečnostní kartou
ochrana proti odvrtání a vyhmatání
volitelně možnost ochrany proti rozlomení
a zvýšené odolnosti proti opotřebení
ideální pro servis a použití v systémech
generálního klíče

Motorická vložka CESeasy

•
•

•
•
•

odemykání smartphonem, dálkovým ovladačem
nebo mechanickým klíčem
možnost ovládání také prostřednictvím stěnové
čtečky, čtečky otisků prstu, klávesnicí či výstupem
z alarmového systému
robustní provedení a velmi silný motor vhodný
i pro odemykání vícebodových zámků
snadno nahradí stávající vložku bez nutnosti
zásahu do dveří a rozvodů kabeláží
optimální řešení pro bezpečnostní dveře
nejen ve firemních či průmyslových objektech

Specialisté na zabezpečení

www.hbgroup.cz | info@hbgroup.cz | +420 377 225 903
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SPECIALIZOVANÉ PRÁVNÍ
PORADENSTVÍ PRO SVJ A BD

WWW.SVJPRAVNIK.CZ

Ladislav Drha, advokátní
kancelář s.r.o.

BEZPEČNOSTNÍ UZAMYKACÍ SYSTÉMY
GEGE AP2 pro +

Gege AP2 pro + je technicky vyzrálý vložkový systém s bezpečnostním
profilem pro vyšší bezpečnost.
Vložka s překrytým profilem Gege AP2 pro + chráněným ochrannou
známkou je v obou verzích chráněna proti bumingu a planžetování.
Standardní provedení
• 5 klíčů s kartou klíče (Key Card)
• Karta klíče (Key Card)
EG-line, a. s.
Výroba: Benešovská 108, 257 56 Neveklov
tel.: +420 602 232 484
cechy@egline.eu
výroba.neveklov@egline.eu
EG-line, a. s., Nádražní 62/280, 150 00 Praha 5, tel.: +420 602 232 525, tel.: +420 728 737 373 – servis po 17h, obchod@egline.eu, www.egline.eu
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POVYŠTE OBYČEJNÉ
ZAMYKÁNÍ NA ÚROVEŇ

ePRO

Patentovaná česká
technologie pro ještě
lepší zabezpečení vašeho
domova a majetku

Klíčové vlastnosti:
Maximálně odolné vůči destruktivním
i nedestruktivním metodám, jako je bumping,
planžetování a odvrtání.

TOKOZ ePRO
UNIKÁTNÍ SYSTÉM ZABEZPEČENÍ OBJEKTŮ
KOMBINUJÍCÍ VÝHODY MECHANICKÉHO
A ELEKTRONICKÉHO ZPŮSOBU ZABEZPEČENÍ

Bubínek je zesílen až o 40 %, což zvyšuje jeho odolnost
při dlouhodobém mechanickém namáhání.
Doraz je posunut mezi 3 a 4 stavítko.
Technologie vložek i klíče FAB RSG jsou
patentově chráněny.
FAB RSG vložky jsou vybaveny prvky, které kontrolují
použití originálního klíče FAB RSG. V případě použití
neoriginálního klíče může dojít k nevratnému
zablokování vložky (informace je uvedena na
identifikační kartě).
Klíče řady FAB RSG jsou zpětně kompatibilní
a lze je použít do vložek řady FAB RS.

Žádejte u certifikovaných zámečníků FAB.

Since 1920

www.tokozepro.cz

Více informací na www.fab.cz
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Mechanické a elektronické
bezpečnostní systémy
od společnosti EVVA

4KS

Přehled výhod 4KS
pro komplexně strukturované
uzamykací systémy
s bezpružinovou technologií
v modulovém provedení (SYMO)

Vynikající systém pro nejvyšší bezpečnost
Systém se čtyřmi drážkami splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost a nejtvrdší podmínky použití. Platnost patentu do roku 2035.

AirKey

Xesar

tak dynamický, jako potřeby zákazníků. Při použití systému AirKey
se klíč zasílá prostřednictvím internetu. Po celém světe během
několika málo vteřin. Všechna data jsou spolehlivě ukládána
v zabezpečeném výpočetním středisku společnosti EVVA.

Rozmanitá škála produktů, nadčasově krásný design a virtuální síť
- toto všechno nabízí elektronický uzamykací systém Xesar.
Plus ﬂexibilní platební systém díky kreditům KeyCredit.
www.evva.cz

Jednoduše inteligentní

Mnohostranné bezpečnostní řešení
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Školení, zvyšování kvalifikace

PROSÍME ČLENY O VYPLNĚNÍ
ON-LINE DOTAZNÍKU ZDE,
DĚKUJEME, CECH MZS-ČR





Ptáme se, jaká školení jsou pro vás zajímavá? Jaké oblasti
v rámci zvyšování odborné kvalifikace byste ocenili?

Doporučujeme mobilní aplikaci
ZABEZPEČTE SE

VŠICHNI ČLENOVÉ CMZS MOHOU VYUŽÍT BEZPLATNÉ
INZERCE V CECHOVNÍM MINI-ZPRAVODAJI, KTERÝ
VYCHÁZÍ V ELEKTRONICKÉ VERZI CCA ČTVRTLETNĚ.
VYUŽIJTE PROTO MOŽNOST TEXTOVÉ I PLOŠNÉ
INZERCE
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