Návod na přihlašování památek k EHD 2021
Stránky https://www.historickasidla.cz/
Ve svislém menu dole je vínová část, kde naleznete Přihlášení a Registrace. Viz obr. 1.

Pokud „kliknete“ na odkaz Přihlášení máte tyto možnosti:
za 1. - přes své přihlašovací údaje přímo vstoupit do systému,
za 2. - registrovat se jako nový uživatel a v případě, že jste zapomněli své heslo, znovu se zaregistrovat!!
Viz obr. 2.

Jste v Kartě správce. Viz obr. 3.

Zkontrolujte si své fakturační údaje. Vložte ICO. Viz obr. 4.

Vyplňte pozorně všechna pole. Důležitý je Typ organizace – prosíme vyplnit. Ze systému pak můžeme
vytvořit přímo faktury, štítky a další dokumenty.
Vždy musíte své vložené informace ULOŽIT!

Dále se vrátíte na Kartu správce a začínáte vkládat památky k EHD 2021. Viz obr. 5.

Klikněte na odkaz Přihlásit památku, Viz obr. 6.

Do kolonky - Vyhledávání v památkách – musíte napsat alespoň 3 začáteční písmena památky, kterou
chcete přihlásit.
Objeví se Vám, všechny nalezené památky Viz 7.

Pokud ji v seznamu naleznete, kliknete na ní a památka se Vám přiřadí do Vašeho profilu (nikdo jiný si již
nebude moci tuto památku přiřadit, proto pozorně vybírejte, abyste si nepřiřadili památku, která „vám
nepatří“). Všechny údaje o památce aktualizujte a opět uložte.
Pokud památku nenaleznete, musíte zadat nově, je ZDE kolonka Přidat novou památku. Tu si vytvoříte
sami. Viz 8.

Nezapomeňte na GPS. Pokud zaškrtnete Památka běžně přístupná, vyplňte i běžnou otevírací dobu.
Prosím dodržujte tento typ vkládání měsíců - V.,VI., … dní - So, Pá, Čt, St... a hodin 10-12, 13.30-18 hod.
Příklad: Po-Pá 9.30-18, So, Ne, svátky 10-16 hod. nebo např. IV.-VI.,IX. Út-Ne 9-17, VII.,VIII. Út-Ne 9.30-18
hod.

V okně - Konkrétní informace k EHD 2021 je přidaná nově kolonka Jméno a telefon na kontaktní osobu,
která bude zodpovídat za přihlášenou památku (volají návštěvníci, že mají nějaký problém, nebo že není
otevřeno). Fotogalerie památky – fotky musíte mít nahrané v PC a stačí jen klik na Vyberte obrázky pro
nahrání, vložit foto a opět ULOŽIT! Při přihlašování další památky postupujte stejně. Ve svém
uživatelském profilu vidíte památky, které jste přihlásili a stav vaší Objednávky k EHD 2021.
Dále můžete vkládat i Akce, a to:
za 1. - k památce, kterou jste již zaregistrovali, viz obr. 9

nebo za 2. - přidat akci k nepřihlášené památce (k jinému místu konání akce) viz obr. 10

Zde musíte vložit místo konání a opět buď naleznete v seznamu, po zadání 3 prvních písmen, nebo musíte
vytvořit nové místo konání, viz obr. 11 a obr. 12.

Zadání nového záznamu – konání místa akce. Nezapomeňte vyplnit všechny položky a uložit, viz obr. 13.

Pokud máte přihlášeny všechny památky, klikněte na šedé okno (obrázek č.14 ) - Závazně objednat a
vystavit fakturu. Máte možnost ještě objednat vlaky EHD.
Před vytištěním faktury si opět zkontrolujte fakturační údaje, hlavně položku: člen, nečlen (člen Sdružení a
jiné NNO platí 50 Kč za přihlášenou památku a nečlen 250 Kč za přihlášenou památku.
Církve a příspěvkové organizace mají registraci památek zdarma. Registrace akcí je pro všechny zdarma.
Fakturu si vytiskněte a proplaťte.

