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2. Speciál o novém webu CMZS

V tomto čísle si představíme tu nejpodstatnější změnu
a novinku oproti stávajícímu webu:
Vnitřní sekci pro členy − intranet CMZS − uživatelský
profil člena, jeho možnosti, nastavení a obsluhu.

Neveřejná sekce − tedy roz-

jména a hesla. Po vyplnění a potvrzení se dostáváte do Vnitřní
sekce, která není přístupná
veřejnosti.

Přihlášený člen také vidí hlavičku webu s menu veřejné části
stránek, včetně svého jména
v pravém horním rohu.

Se spuštěním nového webu obdrží každý ze členů svoje přihlašovací jmého (jedná se o současný email, který mají členové
uvedený ve svých kontaktech),
a bude mu vygenerováno nové
přístupové heslo (které si bude
moci později změnit podle sebe).

Tato sekce je odlišena barvou
pruhu hlavního menu. Nepřihlášený člen tedy vidí šedočerný,
a přihlášený člen vidí modrý pruh
s následujícími položkami:

Po kliknutí myší na svoje jméno
se rozbalí okno se správou vlastního profilu, které slouží zároveň
jako odhlášení z neveřejné sekce
stránek.
Nový web CMZS takto zakládá,
poprvé v historii, pro své členy
službu neveřejných informací,
speciálních nabídek a oslovení, které je zvýhodňují a přináší
benefity před nečleny.

hraní, na které se uživatel (člen
CMZS) dostane tak, že se přihlásí svým uživatelským jménem
a heslem.

V pravém horním rohu naleznete tlačítko Přihlášení, a jeho
stisknutím se vám otevře zadání

1) Aktuality
2) Seznam členů
3) Fórum
4) Projekty
5) Katalog výrobků
6) Dokumenty

CMZS

NOVÝ WEB CMZS

Profil člena CMZS

Co vše je bude po novu možné?

Každý člen získává právo a možnost administrovat svůj vlastní
profil.
Díky tomu může snadno a kdykoliv:
• Upravovat obsah
• Aktualizovat své kontaktní údaje
• Vkládat/měnit logo firmy
• Vkládat/měnit fotografie
• Měnit portfolio nabízených služeb
• Vkládat/mazat akční nabídku
• Vkládat/mazat videa...
Po přihlášení a kliknutí na vaše jméno se objeví menu správy vašeho
profilu s položkami:
• Profil
• Upravit profil
• Odhlásit se
Při kliknutí na Profil se zobrazí profil
daného člena tak, jak jej zobrazuje
veřejná část webu − čili jak jej vidí
návštěvníci (obrázek vlevo − jako
příklad jsme použili zobrazení
firmy ABU).
Tento profil nově znamená plnohodnotnou prezentaci členů, s přehledným prostorem a informacemi,
včetně stěžejních kontaktních údajů
hned na začátku profilu.
Každý člen bude mít možnost vložit
až 10 fotografií a úplnouz novinkou
je možnost vložení až 4 videí.
Zaškrtávání služeb je rozšířené,
modernizované a nově s vazbou na
stránku „Pro občany“, kde návštěvníci webu naleznou vysvětlivky, co
která služba znamená.
CMZS
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NOVÝ WEB CMZS

Tlačítko Upravit profil
vás dostane do editační
části vašeho profilu

Zde jsou 4 položky:
Základní informace
Služby
Fotografie a videa
Změna hesla
Nyní se nacházíme
v položce:
Základní informace
Zde měníte, aktualizujete, mažete,
vkládáte...firemní
logo, informace
o vaší firmě / provozovně

Zde nahráváte logo vaší
firmy (včetně malého
náhledu po nahrátí)
A níže editujete název
firmy

Text lze snadno zvýraznit, psát kurzívou, tvořit
odrážky, odstavce.
Dokonce připojit URL
odkaz (link-webovou
adresu apod.)

Vložit můžete i vlastní
akční nabídku!
Pokud ji nevložíte, ve
veřejné podobě vašeho
firmeního profilu se samozřejmě nezobrazí

Tato část slouží k vyplnění základních údajů
a kontaktů o vaší firmě/
živnosti

Veškeré provedené
změny je nutno potvrdit
tímto tlačítkem:
ULOŽIT ZMĚNY
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NOVÝ WEB CMZS

Profil člena: Služby
Další částí úprav profilu člena je
výčet služeb. Tato část obsahuje
2 nové položky, nejen abychom
šli s dobou. Přístupové systé-

my (sghk/čip) − jelikož spousta
členů již dnes systémy generálního klíče vč. čipového přístupu
nabízí. Dále Produkty EZS, El.

Mechatroniky − zde je důvod
stejný, abychom rozšířili nabídku
o to, co dnes již také spousta členů nabízí.
CMZS

Člen si může aktivovat
/ deaktivovat ty služby
(resp. všechny), které
nabízí
Veškeré provedené
změny je nutno potvrdit
tímto tlačítkem:
ULOŽIT ZMĚNY
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NOVÝ WEB CMZS

Profil člena: Fotografie a videa
Více fotek a nově i videa!
Dnešním standardem současných internetových stránek,
portálů či e-shopů, je dostatek
obrazového působení na zákazníky. Proto jsme se rozhodli pro
možnost nahrát až 10 fotografií,
které člen administruje podle své

potřeby. Tedy kdykoliv je možné fotky mazat as vložit nové,
aktuální.
Stejným způsobem je koncipovaná i možnost vložit až 4 videa.
Spousta členů má zajímavá
videa ze své pracovní činnos-

ti apod. Využití této možnosti
znamená mít videa zavěšená
např. na YouTube, a do profilu je
vkládat prostřednictvím URL odkazů zkopírovaných z YouTube
(nebo adresy webu, kde se video
nachází.
CMZS

Nahrávání fotografií je
velmi snadné a provádíte jej přímo zde v úpravách profilu

Videa se opět vkládají
jednoduchým zkopírováním URL odkazu do
řádku pro vložení

Veškeré provedené
změny je nutno potvrdit
tímto tlačítkem:
ULOŽIT ZMĚNY
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NOVÝ WEB CMZS

Profil člena: Změna hesla

Každý člen má možnost snadné změny
hesla. Pokud by bylo
nejhůře, je tu samozřejmě Administrátor
webu. (dodavatel
webových stránek
a bude jím také určený
člen Představenstva
CMZS
Veškeré provedené
změny je nutno potvrdit
tímto tlačítkem:
ULOŽIT ZMĚNY

Co vás čeká příště
V dalším díle cechovního Speciálu Mini Zpravodaje se budeme
věnovat další části neveřejného
obsahu stránek, a sice sekcím,
které budou tvořit jakýsi „cechovní intranet“.
Mohu prozradit, že se bude
jednat o úložiště dokumentů,
návodů a dalších informací, které
budou určeny pouze pro členy.
Další novinkou bude Fórum,
které bude sloužit jako diskusní
fórům nejen mezi členy, ale také
pro sdělení a pozvánky od výrobců a distributorů ke členům.
V neposlední řadě se v neveřejné sekci objeví také Aktuality, které se však týkají pouze
vnitřního chodu naší organizace.
Naleznete zde aktuality, novinky
a informace ohledně Technické, Správní a Zahraniční sekce
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a také část „Napsali o nás“.
Zejména aktuality ze Správní
sekce se budou týkat informací
a pozvánek o zasedání Představenstva, DR, termínech konání
společenských setkání a dalších
interních a organizačních záležitostí, které svým charakterem
a způsobem nepatří do veřejné
části webu, tak, jako je tomu
nyní.
Toto nové uspořádání vychází
také z jednomyslné shody Představenstva, které se usneslo, že
směrnice, dokumenty, Jednací
řád, Stanovy CMZS a podobné,
by neměly být veřejně dostupné.
A to nejen z důvodu jejich citlivého charakteru, ale také proto, že
mnohdy zveřejňujeme i záležitosti, které se zejména týkají vnitřních zájmů naší organizace.
Naproti tomu ve veřejné části je
tak více akcentován obsah, který

je zaměřen zejména na občany
a širokou laickou i odbornou
veřejnost, která tak není rušena
všemožnými interními sděleními o proběhlých zasedáních
Představenstva nebo o zavěšení
zápisů z těchto zasedání, mezi
informacemi uurčenými veřejnosti (jako pozvánky na veletrhy,
výstavy, a nabídku služeb členů).
Celý web tak bude působit
mnohem čistěji, kompaktněji
a veřejná část bude maximálně
sloužit spotřebitelům, kteří budou
obsahem motivovaní a stimulovaní k využití služeb vás, našich
členů.
Neveřejná část zase bude sloužit
pouze členům a svým obsahem
je zvýhodňovat před nečleny.
Jedná se o řešení, které napravuje nedostatky současného stavu a webové prezentace CMZS.

INZERCE

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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INZERCE

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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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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INZERCE

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

Vydal: Cech Mechanických Zámkových Systémů ČR
č. reg.: 12952 E 21008
DATUM VYDÁNÍ: 02/2020 − vychází pouze v elektronické podobě.
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MOŽNÉ ROZMĚRY INZERCE (š × v)
V1 – celá strana
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V2 – půl strana na výšku ( 90 × 263 mm)
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