Objednávka průkazů
ISIC, ITIC, atd.
(v 1.0)

Níže popsaný návod je určen pro uživatele s rolí “Administrátor”, není-li uvedeno jinak.
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Vyplnění přístupových údajů
Nastavení > Organizace > Nastavení ncdb (isic)
Pro možnost odeslání je nejprve nutné vyplnit přístupové údaje, které slouží k Vašemu
přihlášení do NCDB. Bez vyplnění tohoto přihlášení není možné objednávku odeslat. Pole
Povolit NCDB (ISIC) ponechejte také zatržené.

Objednávky průkazů
Lidé > Objednávky ISIC
Objednávku vytvoříte kliknutím na ikonu + v rozhraní Lidé > objednávky ISIC a vyplníte název
této objednávky, např. Objednávka 1.9.2018. Klikněte na Uložit.
Pokud Vám u objednávek ISIC svítí upozornění, že integrace s NCDB je vypnuta, zapněte ji dle
instrukcí v předchozím kroku.
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Po uložení se objeví další sekce, ve které již budete vybírat přímo osoby, kterým bude průkaz
objednán. Klikněte opět na ikonu + a vyberte osoby, kterým průkaz objednáte. Pokud chcete
hledání více specifikovat, omezte vyhledávání dle filtrů v záhlaví tabulky. Pokud chcete vybírat
např. pouze studenty z jedné třídy, vyberte příslušnou třídu ve filtru Skupina.
Pokud budete chtít vybrat všechny vyfiltrované osoby, klikněte na modré pole Vybrat
vyfiltrované. Pokud chcete vybírat pouze některé osoby, zatrhněte zaškrtávací pole před jejich
jménem a potvrďte tlačítkem Vybrat v modrém kolečku Volby nebo v záhlaví tabulky.

V dalším kroku již vybíráte typ průkazu a jeho počáteční platnost. Pokud má některá z osob již
platný průkaz, systém na to upozorní. Na výběr je více typů průkazu, zahrnuli jsme nejběžnější
z nich, tedy ISIC, ITIC a průkaz ALIVE.
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Odeslání objednávky
Jakmile vyberete osoby, pro které se budou průkazy objednávat a zkontrolujete všechny
potřebné údaje, je možné objednávku odeslat.

Pokud tlačítko Odeslat do NCDB nevidíte, je možné, že nemáte NCDB přístup povolen nebo
nejsou vyplněny potřebné přihlašovací údaje. Zkontrolujte si přístupové údaje dle úvodního
bodu Vyplnění přístupových údajů.
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