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Uživatelská příručka 
 
SPRÁVA SUPERADMINISTRÁTORŮ 
Pro správu superadministrátorů se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/admin jako 
superadministrátor (výchozí nastavení pro přihlášení je jméno root a heslo root.). viz. Obr.1 
 

 
Obr.1 

 
Kliknutím vyberte z levého menu odkaz SUPERADMINISTRÁTOŘI. Tím se otevře formulář 
pro vložení nového superadministrátora a seznam superadministrátorů, které lze editovat a 
mazat. viz. Obr. 2 
 

 
Obr.2 
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Smazání superadministrátora 
Smazání superadministrátora provedete kliknutím na nápis delete v řádku superadministrátora, 
kterého chcete smazat ze seznamu superadministrátorů. Aktuálně přihlášený administrátor 
nemůže být smazán. Viz. Obr. 3 

 
Obr.3 

 
 
 
Editace superadministrátora 
Editaci provedete kliknutím na nápis edit v řádku superadministrátora, kterého chcete editovat 
ze seznamu superadministrátorů viz. Obr.3. Otevře se vám formulář pro editaci vybraného 
superadministrátora. Proveďte editaci. Uložení editovaných informací provedete stiskem 
tlačítka Editovat. Viz. Obr. 4 
 
Nový superadministrátor 
Nového superadministrátora vložíte vyplněním formuláře vytvoření nového 
superadministrátora a stiskem tlačítka vložit viz. Obr. 3 
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Obr. 4 

 
 
SPRÁVA UBYTOVEN A CAMPŮ 
Pro správu ubytoven se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/admin jako 
superadministrátor (výchozí nastavení pro přihlášení je jméno root a heslo root.). Kliknutím 
vyberte z levého menu odkaz SPRÁVA UBYTOVEN. Tím se otevře formulář pro správu 
campů a ubytoven a seznam campů, které lze editovat a mazat a seznam ubytoven, které lze 
mazat viz. Obr.5 

 
Obr. 5 
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Nový camp 
Vložení nového campu provedete vyplněním názvu campu a stiskem tlačítka Vložit viz. Obr. 5 
 
Editovat camp 
Editovat camp lze kliknutím na nápis edit řádku campu, který chcete editovat. Viz. Obr.5 
 
 
Smazat camp 
Camp smažete kliknutím na delete řádku campu, který chcete smazat. Tím se smažou i 
příslušné ubytovny daného campu viz. Obr. 5 
 
 
 
Nová ubytovna 
Vložit novou ubytovnu můžete pouze ke konkrétnímu campu. Musíte tedy vybrat camp, ke 
kterému chcete ubytovnu vložit stiskem tlačítka edit. Viz. Obr. 5  Vložení provedete vyplněním 
formuláře nová ubytovna pro camp a stiskem tlačítka Vložit.viz. Obr.6 

 
Obr. 6 

 
Editace ubytovny 
Editaci můžete provést pouze ke konkrétnímu campu. Musíte tedy vybrat camp, ke kterému 
chcete ubytovnu vložit stiskem tlačítka edit viz. Obr. 6 Editaci provedete změnou dané 
ubytovny s stisknutím tlačítka Aktualizuj viz. Obr. 7 
 
Smazání ubytovny 
Vyberte ubytovnu kterou chcete smazat a stiskněte nápis delete. Viz. Obr. 6 a Obr. 7 
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Obr. 7 

 
SPRÁVA UŽIVATELŮ 
Editace uživatele 
Pro editaci uživatelů se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete uživatele změnit. Administrátorská práva přiděluje super-
administrátor. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz SPRÁVA UŽIVATELŮ. Tím se otevře 
seznam uživatelů konference. Kliknutím na nápis edit u konkrétního uživatele se vám otevře 
editační mód. Editoval lze jak uživatele(profil uživatele), tak jeho heslo (heslo uživatele). Pro 
obě editace je vytvořen samostatný formulář. Uložení provedete stiskem tlačítka OK u 
konkrétní editace. Viz. Obr. 8 

 
Obr. 8 
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SPRÁVA POBYTU 
Pro správu pobytu se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete pobyt spravovat. Administrátorská práva přiděluje 
superadministrátor.  
Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa pobytu. Datum začátku a datum ukončení 
pobytu slouží ke generování dní jídel a dní ubytování v sekci správa ubytování s v sekci správa 
stravovaní. Textové pole slouží jako textová přídavná informace při registrace k pobytu. Vše 
uložte stiskem tlačítka Vložit. Viz. Obr. 9 

 
 

Obr. 9 
SPRÁVA ROLÍ 
Pro správu rolí se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete roli spravovat. Administrátorská práva přiděluje superadministrátor. 
Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa rolí. 
 
Nová role 
Novou roli vložíte vyplněním formuláře nová role a stiskem tlačítka Vložit. Viz. Obr. 10 
 
Editace role 
Editaci role provedete výběrem role ze seznamu rolí a stiskem nápisu edit. Tím se přepnete do 
editačního módu. Pro uložení editace stiskněte tlačítko Aktualizuj viz. Obr. 11 
 
Smazání role 
Smazání role provedete výběrem role ze seznamu rolí a stiskem nápisu delete. Tím smažete 
konkrétní roli viz. Obr. 10, Obr. 11 
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Obr.10 

SPRÁVA POPLATKŮ 
 
Nový poplatek 
Vložení nového poplatku provedete vyplněním formuláře v sekci správa poplatků a stiskem 
tlačítka Vložit Viz. Obr. 11 
 
Editace poplatku 
Editaci poplatku provedete tak, že vyberete poplatek, který chcete editovat ze seznamu poplatků 
a stisknete tlačítko edit. Upravte poplatek s stiskněte tlačítko Aktualizuj Viz. Obr. 11 
 
Smazání poplatku 
Poplatek smažete tak, že vyberete poplatek ze seznamu poplatků a stisknete tlačítko delete Viz. 
Obr. 11 
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Obr. 12 

SPRÁVA STRAVY 
Pro správu stravy se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor konkrétní 
konference, ve které chcete strávu spravovat. Administrátorská práva přiděluje 
superadministrátor. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa stravy. 
 
Nová jídelna 
Vložit novou jídelnu provedete výběrem jídelny se seznamu dostupných jídelen ve formuláři 
přidat jídelnu a kliknutím na tlačítko Vložit. Tím se dostanete do módu editace jídelny, 
nedojde tím k vložení jídelny samotné. K tomuto aktu dojde až vložením jídla do této jídelny a 
kliknutím na tlačítko Vložit. 
Jídlo se v jídelně generuje na základě data začátku a data ukončení pobytu (viz. správa pobytu). 
Ceny jídel v jídelně se vztahují k rolím (viz. správa rolí) 
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Obr. 13 

 
Editace jídelny 
Editaci jídelny provedete kliknutím na text edit v seznamu jídelen. Po editaci jídel popřípadě 
editaci cen stiskněte tlačítko Vložit, čímž uložíte změny Viz. Obr.13 
 
Smazání jídelny 
Smazání jídelny provedete kliknutím na text edit a smazáním všech jídel v této jídelně. 
 
 
SPRÁVA UBYTOVÁNÍ 
Pro správu ubytování se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ jako administrátor 
konkrétní konference, ve které chcete ubytování spravovat. Administrátorská práva přiděluje 
superadministrátor. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz správa ubytování. 
 
Otevřít ubytovnu 
Vyberte ve správě ubytování camp ze seznamu campů, se kterým chcete pracovat a klikněte na 
tlačítko Vložit (jestli je camp již otevřený, pak stiskněte tlačítko edit). Zobrazí se seznam 
ubytoven. V každé této ubytovně stiskem tlačítka edit dostanete do editačního módu. Vložte 
počet ubytoven, které chcete otevřít. Vše uložíte kliknutím na tlačítko Vložit.Obr. 15 

 
Obr. 14 
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Obr. 15 

Zavření ubytovny 
Zavřít ubytovnu můžete odebráním všech otevřených dní v této ubytovně viz. Obr. 15 
 
Zavření campu 
Zavřít camp můžete odebráním všech otevřených dní ve všech ubytovnách daného campu. Viz. 
Obr. 15 
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PŘIHLÁŠENÍ K POBYTU 
Pro přihlášení k pobytu se přihlaste na http://localhost/ISConferenc/ ke konkrétní konferenci, 
ve které se chcete přihlásit k pobytu. Kliknutím vyberte z levého menu odkaz PŘIHLÁŠENÍ K 
POBYTU. 
Vyberte roli, ve které se chcete přihlásit. Viz. Obr. 14 Je-li požadováno heslo, vyplňte heslo 
k dané roli viz. Obr. 15 
Vyplňte všechny potřebné formuláře týkající se přihlášení, po vyplnění všech formulářů 
stiskněte tlačítko k dokončení registrace. Viz. Obr. 16 

 
Obr. 14 

 
Obr. 15 
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Obr. 16 
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