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Zahájení	práce	s	aplikací	
	

Úvodní	informace	a	instalace	aplikace	
	

Aplikace	 je	určena	pro	vytváření	a	správu	kupónů;	vytváření	a	správu	zákazníků,	kteří	si	mohou	
jednotlivé	 kupóny	 zakoupit	 v	 aplikaci	 SEJF.	 Kromě	 funkcí	 pro	 vlastní	 vytváření	 a	 správu	 kupónů	 a	
zákazníků	poskytuje	aplikace	další	funkce,	které	jsou:	

- grafický	přehled	počtu	prodaných	kupónů	
- administrace	aplikace(zadávání	uživatelů,	kteří	mohou	s	aplikací	pracovat)	

	

Instalaci	 aplikace	 provede	 pracovník	 dodavatelské	 společnosti.	 Příslušná	 verze	 aplikace	 je	
přizpůsobena	obchodní	smlouvě	dodavatelské	společnosti	a	provozovatele	přepravní	služby.	Z	 toho	
důvodu	nemusí	být	všechny	zde	popsané	funkce	aplikace	v	dané	konkrétní	instalaci	dostupné.			

Spuštění	a	přihlášení	do	aplikace		
	

Nainstalovaná	 aplikace	 Kupóny	 je	 dostupná	 po	 zadání	 příslušného	 odkazu	 do	 webového	
prohlížeče.		Po	zadání	odkazu	se	uživateli	objeví	Stránka	pro	přihlášení.		

	 	

	
Obrázek:	Stránka	pro	přihlášení	do	aplikace		

	

Pro	 úspěšné	 přihlášení	 do	 aplikace	uživatel	musí	 zadat	 přidělené	 přihlašovací	 údaje	 v	 podobě	
přihlašovacího	jména	a	hesla,	přičemž	jsou	rozlišována	velká	a	malá	písmena,	číslice	a	znaky.	Vložené	
údaje	uživatel		potvrdí	stisknutím	tlačítka	„Přihlásit“.		

Je-li	některý	z	přihlašovacích	údajů	špatně	zadán,	aplikace	zobrazí	následující	informaci	„Uživatel	
„Jan	Novák“	neexistuje	nebo	bylo	zadáno	špatné	heslo“	a	uživatel	je	nucen	opětovně	zadat	přihlašovací	
údaje.		
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V	 případě,	 že	 uživatel	 se	 do	 aplikace	 nemůže	 úspěšně	 přihlásit,	 měl	 by	 okamžitě	 kontaktovat	
administrátora	systému,	který	zkontroluje	jeho	přihlašovací	údaje.		

Přihlášení	uživatelů	s	více	účty	
	

Aplikace	umožňuje	aby	uživatel	měl	na	své	přihlašovací	jméno	a	heslo	navázaných	více	účtů.	Pokud	
takový	uživatel	existuje,	tak	po	zadání	přihlašovacích	údajů	na	Stránce	přihlášení,	se	zobrazí	seznam	
daných	účtů.	Uživatel	bude	přihlášen	do	takového	účtu,	který	si	z	daného	seznamu	vybere.		

	

	
Obrázek:	Stránka	pro	výběr	účtu	

Práce	s	aplikací		

Popis	aplikace		
Po	úspěšném	přihlášení	do	aplikace	je	zobrazeno	hlavní	okno	aplikace.		To	je	složeno	z	několika	

částí,	které	jsou	uživateli	zobrazené	podle	nastavených	práv.	

V	jeho	levém	horním	rohu	okna	je	zobrazeno	logo	a	název	společnosti.		

V	pravém	horním	rohu	je	pak	červeně	označeno	jméno	uživatele	pod	kterým	je	v	systému	nastaven	
a	černě	označena	role,	která	mu	byla	přiřazena.	Podle	přirazené	role	pak	uživatel	vidí	a	může	spravovat	
další	části	aplikace.	Dále	je	zde	zobrazena	ikona	vlajky,	která	označuje	jazyk	(český	nebo	anglický),	který	
má	uživatel	nastavený	a	ve	kterém	je	aplikace	zobrazena.	Pro	změnu	 jazyku	stačí	kliknout	na	 ikonu	
vlajky	a	dojde	k	jejímu	automatickému	přepnutí	na	druhý	jazyk.		

Volbu	Odhlásit,	která	je	též	zobrazna	v	pravém	horním	rohu,	by	měl	uživatel	použít	pro	opuštění	
aplikace.			

	

Části	aplikace	
	

Aplikace	je	složena	z	následujících	částí:	

- Přehled	 je	 část,	 kde	 si	 uživatel	může	graficky	 zobrazit	počet	prodaných	kupónů	 za	 vybrané	
období	 (den,	 týden,	měsíc).	 Je	 to	 též	 část,	 která	 se	 uživateli	 zobrazí	 vždy	 po	 přihlášení	 do	
aplikace	
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- 	Kupóny	slouží	k	vyhledání	a	zobrazní	kupónů	zakoupených	zákazníky	

- Zákazníci	slouží	k	zadávání	nových	zákazníků	a	ke	správě	stávajících	zákazníků	

- Administrace	je	část,	která	slouží	k	administrování	systému	tzn.	definování	rolí	a	jejich	práv,	
k	vytváření	a	spravování	uživatelů,	kteří	mohou	se	systémem	pracovat.	Dále	v	této	části	dochází	
k	nastavování	typů	kupónů	a	šablon	kupónů		

	

Přehled	
V	této	části	aplikace	si	uživatel	může	zobrazit	počet	prodaných	kupónů	za	období	

o Den		-	zobrazí	počet	prodaných	kupónů	v	rozmezí	jednoho	dne.	Den	je	možné	do	pole	
zadat	nebo	vybrat	z	kalendáře	po	kliknutí	na	ikonu	kalendáře	

o Týden	-	počet	prodaných	kupónů	ve	jednotlivých	dnech	vybraného	kalendářního	týdne	

o Měsíc	–	počet	prodaných	kupónů	ve	vybraném	měsíci		

	

	
Obrázek:	Příklad	měsíčního	přehledu	-	všech	5	kupónů	bylo	prodáno	26.9.2014	

	

Kupóny	
	 V	této	části	se	zobrazují	kupóny	zakoupené	zákazníky.	Podle	zadaných	kritérií	je	možné	
zakoupené	kupóny	vyhledávat.		Kritéria	pro	vyhledávání	jsou:	

Zákazník		 aplikace	 umožňuje	 vyhledávat	 podle	 celého	 jména	 nebo	 jeho	 části	 (např.	 	 „Jan“	 	 -		
vyhledá	 všechny	 zákazníky	 začínající	 jménem	 „Jan“	 zatímco	 zadaný	 řetězec	 „%Jan“		
zobrazí	všechny	zákazníky,	kteří	mají	kdekoliv	ve	jméně	tyto	tři	písmena	tzn.	Jan,	Janák,	
Janeček	atd.	)		

Externí	ID			 unitkátní	číslo,	které	bylo	danému	kupónu	přiřazeno	při	jeho	zakoupení	
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Stav		 	 umožňuje	vyhledat	podle	stavu	kupónů.	Kupón	může	být	platný,	zrušený	nebo	mít	
	 	 zv.	neurčený	stav		

Platné	od	 období	od	kterého	je	vybraný	stav	platný	

Platné	do		 období	do	kterého	je	vybraný	stav	platný	 	

	

	 Po	zadání	kritérií	a	vybrání	tlačítka	„Hledat“	je	zobrazen	seznam	kupónů	splňující	daná	kritéria.		
Uživatel	může	po	kliknutí	na	název	sloupce	„ID	kupónu“	(označující	interní	identifikační	číslo	kupónu)	
setřídit	zobrazený	seznam	od	kupónu	s	největším	ID	po	nejmenší	ID	nebo	obráceně.	Zobrazený	seznam	
je	možné	exportovat	do	Excelu	po	vybrání	tlačítka	„Exportovat	do	Excelu“.		

Zobrazení	detailu	kupónu	 je	možné	po	kliknutí	na	vybrané	ID	kupónu.		Uživatel	se	v	detailu	
může	dočíst	informace	týkající	se	daného	kupónu	například	pro	kterou	šablonu	byl	zakoupen,	délku,	
kdy	byl	vytvořen,	datum	platnosti	a	cenu.			

	

Úprava	kupónu	
Ve	vytvořeném	kupónu	je	možné	změnit	pouze	jeho	stav.	A	to	změnit	na	stav	platný	nebo	

zrušený.	V	případě	změny	stavu	uživatel	musí	vyplnit	důvod	této	úpravy.		

	

Obrázek:	Ukázka	detailu	kupónu		
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Zákazníci	
Tato	část	slouží	k	zadávání	nových	zákazníků	a	ke	správě	stávajících	zákazníků.		Pro	

vyhledávání	zákazníka	je	možné	použít	několik	kritérií:	

Zákazník		 aplikace	 umožňuje	 vyhledávat	 podle	 celého	 jména	 nebo	 jeho	 části	 (např.	 	 „Jan“	 	 -		
vyhledá	 všechny	 zákazníky	 začínající	 jménem	 „Jan“	 zatímco	 zadaný	 řetězec	 „%Jan“		
zobrazí	všechny	zákazníky,	kteří	mají	kdekoliv	ve	jméně	tyto	tři	písmena	tzn.	Jan,	Janák,	
Janeček	atd.	)		

Externí	ID			 unitkátní	externí	číslo	

Aktivní			 označení		„ANO“	zobrazuje	stav	aktivního	zákazníka		a	označení	„NE“	stav	neaktivního	
zákazníka	

Po	 zadání	 kritérií	 a	 vybrání	 tlačítka	 „Hledat“	 je	 zobrazen	 seznam	 zákazníků	 splňující	 daná	
kritéria.		Uživatel	může	po	kliknutí	na	název	sloupce	„Zákazník“	(zobrazující	jméno	zákazníka)	seřadit	
zobrazený	seznam	vzestupně	nebo	sestupně.	Zobrazený	seznam	je	možné	exportovat	do	Excelu	po	
vybrání	tlačítka	„Exportovat	do	Excelu“.		

	

Vytváření	nového	zákazníka	
Vytváření	nového	zákazníka	do	aplikace	je	jednoduchý	proces,	který	ale	vyžaduje	spolupráci	

s	novým	zákazníkem,	jelikož	od	něho	bude	nutné	získat	kromě	údajů	o	jeho	osobě	i	autorizační	číslo,	
které	mu	bude	zasláno	do	jeho	aplikace	SEJF.		

Pro	 zadání	 nového	 zákazníka	 do	 aplikace	 je	 možné	 vybrat	 volbu	 „Nový	 zákazník“	 nebo	
kliknout	na	tlačítko	„Nový“.		V	následujícím	kroku	se	objeví	dialogové	okno	do	kterého	je	nutné	zadat	
telefonní	číslo	daného	zákazníka	(číslo	na	kterém	má		instalovanou	aplikaci	SEJF).		Dané	telefonní	číslo	
je	nutné	zadat	bez	mezer	za	přednastavenou	předvolbu	+420	(správně	zadané	telefonní	číslo	vypadá	
takto:	+420689775874).	Po	jeho	zadání	klikněte	na	možnost	„Ověřit	telefonní	číslo“.		V	tomto	kroku	
mohou	nastat	dva	stavy:		

- číslo	nebylo	nikdy	použito	jiným	zákazníkem	
- číslo	bylo	nějakým	zákazníkem	použito	

	

V	případě,	že	toto	číslo	nebylo	ještě	nikdy	v	systému	použito,	zákazník	během	chvíle	obdrží	
do	 aplikace	 SEJF	 osobní	 zprávu,	 která	 bude	 obsahovat	 vygenerovaný	 8-místný	 kód	 obsahující	
kombinaci	číslic	a	písmen.	 	Vyžádejte	si	 tento	kód	od	zákazníka	a	zadejte	 jej	pole	„Kód	pro	ověření	
telefonního	čísla“.	Po	jeho	vyplnění	klikněte	na	tlačítko	„Vytvořit	nový“		a	následně	se	zobrazí	formulář	
(karta)	zákazníka.		
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Obrázek:	Zadávání	vygenerovaného	kódu	pro	ověření	tel.	čísla	

	

V	případě,	že	bylo	nějakým	zákazníkem	použito,		tak	se	zobrazí	seznam	uživatelů	ke	kterým	je	
přiřazeno.		

	

Obrázek:	Seznam	zákazníků,	kteří	byly	nalezeni	při	ověřování	telefonního	čísla	

	

Pokud	nový	zákazník	je	ten,	který	je	v	systému	již	zadán,	vyberte	volbu	„Vybrat“	vedle	jeho	
jména	a	v	detailu	jeho	karty	nastavte	potřebný	typ	kupónu	případně	zkontrolujte	se	zákazníkem,	že	již	
dříve	zadané	údaje	jsou	aktuální,	v	případě	že	nikoliv	je	aktualizujte.		

Pokud	je	zákazník	někdo	jiný	než	zadaný	v	systému	(např.	telefonní	číslo	si	koupil	na	bazaru	
atd.)	klikněte	na	volbu	„Vytvořit	nový“.		V	tento	moment	Vám	systém	zahlásí,	že	zákazník,	který	do	této	
doby	 měl	 navázané	 dané	 číslo	 bude	 zneaktivněn.	 Po	 odsouhlasení	 tohoto	 kroku	 se	 zobrazí	 karta	
zákazníka.		

	

Karta	zákazníka	
	

Karta	zákazníka	je	formulář,	ve	kterém	musí	být	zadány	následující	důležité	údaje	bez	kterých	
nelze	formulář	uložit:		
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Jméno	 	 	 	 křestní	jméno	zákazníka	

Příjmení	 	 	 příjmení	zákazníka	

Datum	narození	 	 datum	narození	ve	formátu	DD.MM.RRRR	

Číslo	telefonu	 telefonní	číslo	musí	být	zadané	v	mezinárodním	formátu	bez	
mezer	-	správný	formát	telefonního	čísla:		+420689775874)	

Email	 	 	 	 aktivní	emailová	adresa	

Aktivní		 	 	 tlačítko	musí	být	zaškrtnuté	

Typ	kupónu	 definujte	 nejvhodnější	 typ	 kupónu	 pro	 daného	 zákazníka	
(pouze	 jeden	 typ	 může	 být	 vybrán)	 a	 datum	 (ve	 formátu	
DD.MM.RRRR)	 do	 kdy	 je	 daný	 typ	 kupónu	 platný.	 Datum	
platnosti	 kupónu	 je	 velice	 důležitý	 při	 nastavení	 u	
dětských/studentských	zákazníků.		

Doručovací	adresa	 doručovací	adresa	–	pro	její	zadání	klikněte	na	volbu	„Upravit“	

Fotografie	 nahrajte	 aktuální	 fotografii	 zákazníka	 –	 maximální	 povolená	
velikost	obrázku	je	4	MB.	Pro	nahrání	klikněte	 na	 volbu	
„Vyberte	soubor“	 	 -	vyberte	soubor	na	počítači	a	klikněte	na	
tlačítko	 „Nahrát“.	 Nahraná	 fotografie	 se	 Vám	 pak	 následně	
zobrazí.	

	

Po	zadání	všech	důležitých	údajů,	klikněte	na	tlačítko	„Uložit“.	V	tento	moment	je	uživatel	
zaregistrován	a	může	si	v	aplikaci	SEJF	nakupovat	kupóny,	které	jsou	povoleny	pro	jeho	nastavený	typ	
tzn.	student	si	nemůže	koupit	kupóny	nastavené	pro	občana	nebo	důchodce.	

		

Správa	stávajícího	zákazníka	
	 Pro	úpravu	stavajících	údajů	o	zákazníkovi	vyberte	volbu	„Upravit“.	Po	vyplnění	důvodu	
úpravy,	klikněte	na	tlačítko	„Pokračovat“.		Aktualizujte	potřebné	údaje	a	klikněte	na	tlačítko	„Uložit“	
pro	jejich	uložení	případně	na	tlačítko	„Zpět“	pro	odejití	z	formuláře	bez	uložení.		

Chcete-li	zákazníka	ze	systému	vymazat,	klikněte	na	volbu	„Smazat“	v	seznamu	zákazníků	
nebo	na	tlačítko	„Smazat“	na	kartě	zákazníka.		
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Administrace	 	
Tato	část	aplikace	není	přístupna	(viditelná)	pro	většinu	uživatelů	aplikace.	Přístup	do	ní	má	

omezený	počet	lidí.		

Slouží	k:	

- definování	rolí	a	jejich	oprávnění	
- vytváření	uživatelů,	kteří	mohou	s	aplikací	pracovat	a	jejich	správa	
- definování	typů	kupónů	
- definování	šablon	kupónů	

	

Role	
	 V	této	části	se	definuje	co	v	aplikaci	uživatelé	systému	smí	vidět,	se	kterou	částí	smí	pracovat.	
Po	zobrazení	této	části	systém	zobrazí	seznam	všech	již	definovaných	rolí.	Zobrazený	seznam	je	možné	
exportovat	do	Excelu	po	vybrání	tlačítka	„Exportovat	do	Excelu“.			

Pro	vytvoření	nové	role	klikněte	na	 tlačítko	„Nový“.	V	zobrazeném	formuláři	 zadejte	název	
role	 (název	 by	měl	 být	 jednoznačný	 –	 zobrazuje	 se	 uživatelům	 v	 pravém	 horním	 rohu	 aplikace)	 a	
oprávnění,	které	ta	daná	role	bude	mít.	Oprávnění	mohou	být	následující:	

Smí	do	administrace			 	 vidí	a	může	pracovat	pracovat	s	částí	„Administrace“.		

Smí	pracovat	s	kupóny			 vidí	část	„Kupóny“		-	může	pracovat	(prohlížet,	měnit	jejich	stav)	
s	vytvořenými	kupóny	od	zákazníků		

Smí	pracovat	se	zákazníky			 vidí	část	„Zákazníci“	–	může	vytvářet	nového	zákazníka,	spravovat	
(upravovat,	mazat)	stávající	zákazníky		

	

	

Obrázek:	Formulář	pro	vytvoření/editaci	role	
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Pouze	role,	ke	které	není	žádný	uživatel	(ani	neaktivní)	přiřazen,	je	možné	smazat.	V	případě,	
že	role	z	nějakého	důvodu	chcete	vymazat	a	jsou	na	ni	navázaní	nějací	uživatelé,	doporučuje	se	odebrat	
všechna	práva	dané	roli	a	navázaným	uživatelům	nastavit	novou	roli	v	případě	potřeby.		

	

Uživatelé	
	 Tato	část	slouží	k	zakládání	a	správě	uživatelů,	kteří	mohou	s	aplikací	pracovat.	Po	zobrazení	
této	 části	 systém	 zobrazí	 seznam	 všech	 vytvořených	 uživatelů.	 	 	 Zobrazený	 seznam	 je	 možné	
exportovat	do	Excelu	po	vybrání	tlačítka	„Exportovat	do	Excelu“.			

Pro	 vytvoření	 nového	 uživatele	 klikněte	 na	 tlačítko	 „Nový“.	 Pro	 úspěšné	 založení	 nového	
uživatele	 je	 nutné	 ve	 formuláři	 vyplnit	 všechny	 následující	 údaje	 a	 následně	 kliknout	 na	 tlačítko	
„Uložit“.		

Uživatel	 zadejte	jméno	uživatele.		Zadaný	parametr	by	měl	být	jednoznačné	–	
zobrazuje	se	uživateli	po	přihlášení	do	aplikace	v	pravém	horním	rohu	
aplikace		

Role			 vyberte	ryp	role.	V	případě,	že	role	neexistuje,	musí	být	nejdříve	
vytvořena	v	záložce	„Role“		

Jazyk	 definujte	v	jakém	jazyce	(českém	nebo	anglickém)	se	uživateli	bude	
aplikace	zobrazovat	

Přihlašovací	jméno	 Zadejte	pod	jakým	přihlašovacím	jménem	se	uživatel	bude	do	
systému	přihlašovat.	Dané	přihlašovací	jméno	následně	sdělte	
uživateli	

Aktivní	 tato	volba	by	měla	být	zaškrtnuta	–	označuje,	že	uživatel	může	
s	aplikací	aktivně	pracovat	

	

	 	



Manuál	pro	aplikaci	pro	správu	kupónů																																																				 Verze	dokumentu:	1	
	

12	
	

	

Obrázek:	Formulář	pro	zadávání/editaci	nového	uživatele		

	

Aplikace	umožňuje	uživatele	smazat	nebo	ho	zneaktivnit.	Pro	smazání	uživatele	vyberte	volbu	
Smazat,	pro	jeho	zneaktivnění	odškrtněte	pole	„Aktivní“	v	detailu	daného	uživatele.		

	

Typy	kupónů	
V	této	části	se	definují	všechny	typy	kupónů,	pro	které	lze	vytvořit	šablony.	Tyto	typy	kupónů	

se	 zobrazují	 zákazníkům	 dle	 jejich	 věku	 respektivě	 nastavení	 v	 jejich	 zákaznické	 kartě.	 	 Je	 možné	
definovat	například	typ	dětský,	důchodce,	invalidní	důchodce,	občan,	student,	student	VŠ	atd.		

Pro	vytvoření	nového	typu	kupónu	klikněte	na	tlačítko	„Nový“.	Pro	úspěšné	založení	nového	
typu	kupónu	 je	nutné	ve	formuláři	vyplnit	všechny	následující	údaje	a	následně	kliknout	na	tlačítko	
„Uložit“.		

Název	 zadejte	název	typu	kupónu		-	pro	kterou	skupinu	obyvatel	bude	
vytvořena.	Upozornění:	aplikace	neumožňuje	zadat	více	typů	kupónu	
se	stejným	názvem.		

Aktivní	 tato	volba	by	měla	být	zaškrtnuta	–	označuje,	že	pro	daný	typ	kupónu	
je	možné	nadefinovat	šablony		

Základní	 tato	volba	by	měla	být	zaškrtnuta	–	označuje,	že	jeden	typ	kupónů	je	
základní.	Ve	většině	případů	se	jedná	o	typ	kupónu	s	označením	např.	
„Občan“.	

Po	platnosti	nastav	 nastavte	jaký	typ	kupónu	se	zákazníkovi	zobrazí	po	naplnění	
podmínky	věku.		
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Platné	od	věku	 od	jakého	věku	zákazníka	je	typ	platný.			

Do	věku	 do	jakého	věku	zákazníka	je	typ	platný.	Defautlní	nastavení	je	věk	
199.	

Pořadí	 zadejte	pořadí	ve	kterým	se	bude	aplikovat	v	aplikaci.	Typ	kupónu	
označen	jako	základní	má	nastavené	pořadí		0.		

	

	

Obrázek:	Příklad	zadávání	typu	kupónu	pro	skupinu	„Důchodce“			

	

	Pouze	kupóny,	pro	které	neexistují	žádné	šablony,	mohou	být	smazány.	V	případě,	že	daný	
kupón	smazat	z	tohoto	důvodu	nelze,	daný	typ	zneaktivněte	odškrtnutím	volby	„Aktivní“	ve	formuláři	
daného	typu	kupónu.	Po	provedení	této	akce	nebude	možné	pro	daný	typ	kupónu	vytvářet	šablonu.	

	

Šablony	kupónů	
V	této	části	 se	definují	 šablony	kupónů,	které	se	zobrazují	 zákazníkům	v	aplikaci	SEJF	podle	

toho	jaký	typ	kupónu	má	zákazník	definovaný.		Lze	vytvářet	šablony	pouze	pro	aktivní	typy	kupónů.	
Počet	šablon	pro	jednotlivý	zadaný	typ	není	omezen.		

Po	kliknutí	na	tuto	část	se	zobrazí	šablony	kupónů	jejich	platnost	je	definovaná	podle	zadaných	
kritérií.		

Pro	vytvoření	nové	šablony	klikněte	klikněte	na	tlačítko	„Nový“.	Pro	úspěšné	založení		nové	
šablony	je	nutné	ve	formuláři	vyplnit	všechny	následující	údaje	a	následně	kliknout	na	tlačítko	„Uložit“.		
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Název	 zadejte	název	šablony,	který	se	bude	uživateli	zobrazovat	v	aplikaci	
SEJF.	Z	tohoto	důvodu	by	měl	být	název	jednoznačný,	aby	uživatel	po	
jeho	zobrazení	věděl	o	jaký	kupón	se	jedná	.	Upozornění:	aplikace	
neumožňuje	zadat	více	typů	kupónu	se	stejným	názvem.		

Anglický	název	 zadejte	anglický	název,	který	se	bude	uživateli	zobrazovat	v	aplikaci	
SEJF.	Z	tohoto	důvodu	by	měl	být	název	jednoznačný,	aby	uživatel	po	
jeho	zobrazení	věděl	o	jaký	kupón	se	jedná	.	Upozornění:	aplikace	
neumožňuje	zadat	více	typů	kupónu	se	stejným	názvem.		

Typ	kupónu	 definujte	typ	kupónu		

		

Jednotka		 definujte,	v	jaké	jednotce	bude	kupón	platný	(lze	definovat	jednotky	
minuta,	hodina,	den,	týden,	měsíc,	čtvrtletí,	rok	

Délka	 označuje	délku	platnosti	kupónu.		Příklad:	zadaná	hodnota	30	
označuje	30	dní	při	definované	jednoce	„Den“,	při	jednoce	„minuta“	
to	označuje	30	minut			

Cena	 cena	dle	ceníkového	sazebníku			

	

Platné	od	 od	jakého	období	lze	daný	kupón	koupit.	Zadejte	datum	ve	formátu	
DD.MM.RRRR	nebo	vyberte	po	kliknutí	na	ikonu	kalendáře	

Platné	do	 do	jakého	období	lze	daný	kupón	koupit.			Zadejte	datum	ve	formátu	
DD.MM.RRRR	nebo	vyberte	po	kliknutí	na	ikonu	kalendáře	

Počet	dní	 označuje	počet	dní	před	vypršením	pro	koupi	nového	kupónu		

Aktivní	 tato	volba	by	měla	být	zaškrtnuta	–	označuje,	že	pro	daný	typ	kupónu	
je	nabízen	uákazníkovi	v	aplikaci	SEJF		
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Obrázek:	Příklad	šablony	pro	skupinu	„Občan“	

	

Příklad:	V	aplikaci	jsou	vytvořeny	2	aktivní	šablony	pro	typ	kupónu	(skupinu)	Občan.			

	

Obrázek:	Seznam	šablon	vytvořených	pro	skupinu	(typ	kupónu)	„Občan“	
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Obrázek:	Seznam	šablon	zobrazených	uživateli	v	aplikaci	SEJF	

	

Smazat	 lze	 pouze	 ty	 šablony	 pro	 které	 si	 uživatel	 nezakoupil	 žádný	 kupón.	V	 případě,	 že	
danou	 šablonu	 smazat	 z	 tohoto	 důvodu	 nelze,	 jediná	možnost	 jak	 ji	 již	 zákazníkům	 v	 aplikaci	 SEJF	
nenabízet	 je	 ji	 zneaktivnit.	 Pro	 zneaktivnění	 šablony	 odšrktněte	 volbu	 „Aktivní“	 ve	 formuláři	 dané	
šablony.		

	

	

	

	

	

	

	


