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1 Registrace na fóru
1. Kliknete na „REGISTROVAT“ (viz Obr. 1)
2. Souhlasíte s podmínkami užívání fóra
3. Vyplníte registrační formulář
 uživatelské jméno
 e-mailová adresa + potvrzení e-mailové adresy
 heslo (minimální délka je 6 znaků) + potvrzení hesla
 jméno a příjmení
 odpovíte na kontrolní otázku nebo opíšete ověřovací kód
4. Odešlete registrační formulář

Obr. 1 Registrace

2 Vyčkáte na schválení registrace administrátorem
Vaši registraci musí schválit administrátor. Po schválení obdržíte e-mail.

3 Můžete se přihlásit
Po schválení registrace se můžete pomocí údajů uživatelské jméno a heslo, které jste zadali při
registraci, přihlásit do fóra. Po přihlášení vyčkejte několik sekund, než se Vám zobrazí seznam
diskusních fór.
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4 Jak vložit nový příspěvek
1. Zvolíte si diskusní fórum, do kterého chcete vložit příspěvek (např. Segment Architektura,
Technické problémy apod.)
2. Kliknete na ikonku Nové téma (viz Obr. 2)
3. Vytvořte Váš dotaz (viz Obr. 3)
 vepište předmět (název) a text dotazu
 odešlete dotaz

Obr. 2 Ikonka pro vložení nového tématu
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Obr. 3 Vložení dotazu
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5 Časté otázky k funkcím fóra
Jak se vrátit na úvodní přehled všech diskusních fór?
Na přehled všech diskusních fór se můžete kdykoli vrátit kliknutím na záhlaví – viz Obr. 4.

Obr. 4 Návrat na hlavní přehled diskusních fór

Chtěl(a) bych obdržet informaci e-mailem o tom, že někdo reagoval na
můj dotaz
Zaškrtněte před odesláním tohoto dotazu možnost „Upozornit mě, přijde-li odpověď“.
Chcete-li tuto možnost mít aktivní trvale pro všechny Vaše příspěvky, lze to nastavit přes menu:
Uživatelský panel  Nastavení  Odesílání příspěvků  Vždy mne upozornit, přijde-li odpověď.

Obr. 5 Nastavení upozornění, přijde-li odpověď na váš příspěvek
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Chtěl(a) bych obdržet informaci e-mailem o tom, že někdo něco na
fórum vložil
Stejným způsobem, jako bylo popsáno v předchozím odstavci, je možné sledovat celé fórum. Např.
Vás zajímá vše nové ve fóru s názvem „Segment Film“. Rozklikněte na úvodní stránce po přihlášení
toto fórum a klikněte na ikonku podle Obr. 6. Budete e-mailem informováni o všech nových
příspěvcích vložených do fóra „Segment Film“.
Pokud nechcete nadále zprávy o novinkách v tomto fóru dostávat, je postup obdobný, tj. klikněte
opět na ikonku.

Obr. 6 Sledování konkrétního fóra

Chtěl(a) bych obdržet informaci e-mailem o tom, že někdo reagoval na
nějaký (cizí) dotaz
Za tímto účelem je na fóru umožněno tzv. sledování tématu. Na konkrétním dotazu, o kterém chcete
být dále informováni (může se jednat i o Váš příspěvek), klikněte na ikonku – viz následující obrázek.
Přihlásíte se tím ke sledování tématu. Jakmile někdo na sledovaný dotaz zareaguje, obdržíte o tom
zprávu e-mailem.
Chcete-li přestat dané téma sledovat, je postup obdobný, tj. opět kliknete na ikonku.

Obr. 7 Sledování konkrétního tématu
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Souhrnné informace o tom, co sledujete, a možnost vypínání sledování témat a fór najdete v menu
přes Uživatelský panel  Sledování (Obr. 8).

Obr. 8 Přehled Vámi sledovaných fór a témat

Kde můžu sledovat odpovědi na své dotazy?
Reakce na Vaše dotazy můžete snadno sledovat pomocí záložky Zobrazit vaše příspěvky (Obr. 9)
Příspěvek vč. odpovědí otevřete kliknutím na jeho název.

Obr. 9 Přehled vašich příspěvků
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Jak označit příspěvek jako nepřečtený?
Ikona u příspěvku, který jste již přečetli, se v přehledu příspěvků zobrazuje šedou barvou, u
nepřečteného příspěvku červenou (Obr. 10).
Pokud jste některý příspěvek nebo soukromou zprávu přečetli, ale chcete ji zpětně označit jako
nepřečtenou, stačí kliknout na ikonku v liště konkrétního příspěvku nebo soukromé zprávy (Obr. 11).

Obr. 10 Barevné odlišení nepřečteného příspěvku

Obr. 11 Označení příspěvku jako nepřečteného
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Další otázky a odpovědi
Další otázky a odpovědi najdete přes odkaz FAQ v záhlaví – viz Obr. 12.

Obr. 12 Další otázky a odpovědi
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