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3. Speciál o novém webu CMZS

Poslední speciál, ve kterém si představíme zbývající
části vnitřní neveřejné sekce pro členy − úložiště dokumentů a diskusní fórum.

Nejprve otázka a odpovědi,
které jsme dostali od členů:
1) Kdy bude nový web spuštěn?
Otázka souvisí s další dotazem
na termín spuštění, proto je
spojím.
Podle smlouvy o tvorbě a dodávce nového webu, podepsané
9. 10. 2019, měla být stránky
hotové − dle hrubého odhadu
a předpokladu 17. 02. 2020.
Tento termín je však již za námi.
Mohu ovšem všechny členy ujistit, že zdržení není náhoda, a ani
se nejedná o prodlení ze strany
dodavatele, společnosti Incube.
Vysvětlení je prosté. Vždy, když
se tvoří nový web, jak se říká, na
zelené louce, existují, na straně
odběratele, požadavky, jak daný
web má vypadat, a zejména,
co má všechno splňovat. Na
straně druhé − dodavatelově, je

nabídka, zpracovaná na základě
tohoto zadání.
V obou případech se však jedná
o − do určité míry abstraktní
pojmy. Odběratel vyjádří jeho
vroucné přání, dodavatel pak
svůj nejlepší odhad, na základě
zkušeností a a možností platformy, se kterou pracuje.
Co je však takřka vždy tak trochu
ve hvězdách − je realita, která se
ukáže až při realizaci a postupujících pracích na vzniku webu.
Stalo se například to, že co bylo
„na papíru pěkně vymyšleno“ jde
technicky složitě rozpohybovat,
a je nutno hledat aleternativní řešení. A takových situací nastává
mnoho. Přičemž vždy jde o finální výsledek, správnou funkčnost
a veškeré informace v obsahu.
Pokud by web nefungoval, jak
má, je k ničemu, že byl dodán v
termínu. Daleko horší totiž jsou

jeho nespokojení
uživatelé a zklamaní návštěvníci webu, kteří
mají svá očekávání. Navíc, při
faktu, že budeme spouštět reklamní kampaň na Googlu, web
musí být vychytaný.
Řešili jsme tedy více věcí a také
doplňovali a upravovali informace a jejich správnost.
Tím se termín spuštění webu samozřejmě protáhnul. Pro jistotu
ještě bude neprve běžet v testovací beta verzi, kde bude prověřena jeho funkcionalita a obsah.
Spuštění testovací verze je
v plánu 9-13. 03. 2020. Kdy pak
následuje cca týden testování.
Pokud vše bude v pořádku,
v dalším týdnu dojde k jeho
spuštění, o čemž budete všichni předem informováni, včetně
instrukcí ohleddně neveřejné
sekce.
Tomáš Pospíšil

NOVÝ WEB CMZS

Diskusní fórum

Co vše je bude po novu možné?

Na obrázku vidíte stránku s názvem
Fórum & burza použitého zboží.
Tato sekce neveřejné části je určena
především vám členům CMZS.
Zde budete moci nabízet ostatním
všemožné drobnosti, nástroje, stroje
a jiné vybavení zámkaře, ať již zánovní nebo s historickou hodnotou.
Stejně tak lze tuto stránku využít,
jako poptávku po určitém zboží
nebo „vercajku“, který vám schází.
Tak či tak je to záležitost, kde by měl
začít probíhat čilý ruch a diskuse.
Určitě nemáme na mysli, aby se
z této možnosti stalo místo sdělování negativních či zlovolných
myšlenek, s cílem někomu ublížit.
Tady apelujeme na profesionalitu,
pozitivní upřímnost, důstojnost a
úroveň, která by měla naše řemeslo
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ctít. Neméně jasně se o tomto vyjadřuje i etický kodex, který má každý
člen CMZS povinnost respektovat
a chovat se podle něj.

Diskusní fórum je určeno především k odborným polemikám, rozpravám o řešení té či
oné problematiky profesního
charakteru. Zejména o výměně
a ssdílení zkušeností a příkladů dobré praxe.
Toto místo mohou využít také členové distributoři a výrobci k reakcím na
vaše dotazy => technického rázu.
Na obrázku vidíte příklad, který je
prvotně nadefinován, jako úvodní
tématické celky diskusního fóra a
burzy. Administrátor webu bude
moci jednotlivé složky editovat,

pokud bude potřeba vytvořit novou
skupinu diskusí, podle přání od vás
členů.
Každá složka pak obsahuje seznam
jednjotlivých diskusí, jak je vidět na
obrázku, v použitém příkladu složky:
Zámky a příslušenství...
U jednotlivých diskusí v seznamu
vidíte autora, který je založil, i počet
rekací/příspěvků/odpovědí od členů.
Diskuse jso uřazeny chronologicky,
podle data založení.
Novou diskusi založíte kliknutím na
modrý čtverec se symbolem tužky,
který naleznete pod seznamem
diskusí v dané složce.
Těšíme se, po spuštění, na první
příspěvky a témata :-)
CMZS

NOVÝ WEB CMZS

V konkrétní diskusi

Můžete číst, odpovídat, a vidíte odpovědi ostatních.

Tzv. „drobečková navigace“, abyste stále věděli,
ve které složce a diskusi se nacházíte

Zde je ukázka,
jak vypadá taková
diskuse:
1) může obsahovat i
obrázky, formátování
(jako vložení odrážek, tučného/šikmého písma a také
vložení URL odkazu.
2) Otázky a odpoovědi - či diskuse jsou
řazeny pod sebe.
3) Diskuse se může
účastnit / založit
novou - každý člen
CMZS!

Plnohodnotný způsob komunikace zajistí
potřebnou úroveň a kvalitu
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NOVÝ WEB CMZS

Nové vlákno (téma) - diskuse
Nové vlánko, respektive „téma“
k diskusi, může založit každý /
kterýkoliv člen, který se přihláší do neveřejné sekce. A také
každý člen má právo vidět, a jsou
mu přístupná veškerá diskusní
témata, ve všech složkách.
Taktéž kterýkoliv člen může vyu-
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žít tento prostor − v tomu určené složce, k nabídce svého, již
nepotřebného zboží do burzy.
Administrátor (cechmistr / pověřený člen Představenstva)
může, v případě nevhodného
obsahu (na zákaldě stížností od
členů) složku nebo jen samotnou

diskusi - či konkrétní příapěvek
v ní − smazat. Jak bylo napsáno
ve článku na str. 2, veříme, že
to nebude nutné. Profesionalita
a korektní jednání a chování
členů jsou vizitkou a příkladem
každé organizace.
CMZS

NOVÝ WEB CMZS

Úložiště dokumentů

A zároveň elektronický archiv a jiné informace.
Současný stav aktuálních internetových stránek nám nedovoluje nakládat s dokumenty tak, jak
bychom potřebovali.
Zejména veškeré citlivé údaje, počínaje zápisy z Valných
hromad přes zápisy z každého
zasedání členů Představenstva,
která jsou častější, až po různé
− svým charakterem ryze interní dokumenty, jako například
smlouvy o dílo (jako na náš nový
web), a další dokumenty typu:
Memorandum o spolupráci mezi
CMZS a členy výrobci/distributory. Toto vše mají právo a nárok
vidět, respektive nahlížet všichni
členové. Na druhou stranu jedná

se o neveřejné listiny a spisy,
které mnohdy obsahují záměry,
know-how a definice spolupráce.
A takové informace jsou zneužitelné. Proto by měly patřit a patří
pouze organizaci a její interní
potřeby.
Dalším typem dokumentů jsou
interní předpisy, směrnice, které
například upravují či rozšiřují
některé stati ze Stanov či Jednacího řádu CMZS. Rovněž tyto
záležitosti musí být chráněny
veřejnému stažení.
Jak vidíte na obrázku, je zde
navržena struktura, která se dá
snadno měnit a upravovat, která

našim potřebám zcela vyhovuje.

Úložiště dokumentů možňuje vkládat různé typy dokumentů, vytváření archivů,
vkládání různých − například organizací zakoupených norem pro členy, kteří
je tam mohou využít k náhledu a čerpání informací,
které jsou pro členy konkurenční výhodou a přidanou
hodnotou před nečleny
CMZS.
Veškeré takové interní záležitosti
a obsah jen pro členy − najdete
právě zde
CMZS
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NOVÝ WEB CMZS, AKTUALITY

Co vás čeká příště?
Toto je poslední díl Speciálu
o novém webu.
Ve 3 dílech jste tak měli možnost seznámit se se všemi jeho
součástmi.
V následujících 2-3 týdnech
dostatene na e-mail − s předstihem, přesné datum spuštění
nového webu, a postupě vám rozešleme, každému, přihlašovací
jméno (váš e-mail, který máte ve

svém aktuálním profilu na webu)
a náhodně vygenerované přístupové heslo, které bude sloužit
pro vaše první přihlášení. Doporučujeme si toho heslo, ihned po
přihlášení, změnit.
Pak už bude na vás, jak poctivě
a pěkně si své nové profily vyplníte nabídkou, popisem, fotkami
i videi.
Se spuštěním webu se totiž

začne postupně rozjíždět také
avizovaná kontinuální PPC reklama v síti Google.
Výrobvi a distributoři obdrží
instrukce, jak mohou využít nový
web k oslovování vás členů
a k poskytování informací a sdělení do neveřejné části, kde si je
budete moci přečíst / reagovat
na ně.
CMZS

Akce Zabzepečte se a předávání
šeku na 30 000 Kč školce ve Středočeském kraji
Završením prevenční akce pro občany Středočeského
kraje na zámku Štiřín bylo jednání a předání šeku na
30 000 Kč místní mateřské školce.
Přivítání paní starostky Václavy
Zimové, na půdě OÚ V. Popovice, bylo jménem Cechu MZS-ČR
cehmistra Tomáše Pospíšila,
Václavem Růžičkou.
Účastníci:
• Cech MZS-ČR
• MV-ČR
• Krajské ředitelství PČR
• PČR Praha venkov Jih
• Firma Hikvision
• Nové Habří, z. s. - p. Luboš
Papcun, zastupující občany, kteří
chtějí pomoci zlepšit zabezpečení obce
• Časopis Zápraží - novinář p.
Hynek Kašpar, který dne 6.2.
cenu vylosoval a věnoval OÚ
V. Popovice
• Pivovar V. Popovice
• Alkom Security, a. s.
• sousedé.cz – mediální partner
projektu ZABEZPEČTE SE.
Završením prevenční akce pro
občany Středočeského kraje na
zámku Štiřín – ZABZEPEČTE

6

SE, bylo jednání a předání šeku
na 30 000 Kč místní mateřské
školce.

Programem jednání bylo
nejen předání samotného
šeku pro OÚ – CCTV V. Popovice ale i výměna názorů
a zkušeností na dnešní situaci, na integrovaný kamerový
systém celého regionu, a další

možnosti spolupráce.
Jedná se tak o postupné regionální působení Cechu MZS-ČR a spojování více subjektů, s cílem zlepšit situaci a
napomoci veřejnosti na úrovni
komplexního řešení nejen
samotnými občany ale také ze
strany obcí a měst.
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
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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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INZERCE

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
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