Hromadná objednávka – návod
Adresa webu: vlavici.cz
Pro hromadné objednávky musíte mít založený hromadný účet organizace.

Registrace účtu organizace a přihlášení
V horním menu vyberete možnost Přihlásit se (1) a dále zvolíte Registrace účtu organizace (2)

Vyplníte všechny potřebné údaje označené hvězdičkou a stisknete tlačítko Registrovat.
(TIP: Vyplněním správného IČ firmy dojde k předvyplnění Názvu organizace a adresy)

Pro přihlášení do právě vytvořeného účtu znovu zvolíte Přihlásit se (1) a vyplněním emailu a hesla
vstoupíte do účtu.

Vytvoření uživatelů účtu
Každý zaměstnanec či kolega z organizace, který se bude účastnit webinářů, musí být nejprve
vytvořen. Nezakládá si vlastní účet, ale vytvoří se jeho profil v rámci registrované organizace.

V horním menu zvolíte Můj účet (3) a z nabídky vyberete Moji uživatelé (4).

Každému člověku vytvoříte jeho profil pomocí Nový uživatel (5).

Vyplníte základní informace a nového uživatele Uložíte (6)

Přihlášení na webináře
Pomocí Webináře (7) v hlavním menu se přesunete na nabídku webinářů.

Z nabídky si vyberete webinář. Jestliže vám výběr Aktuální webináře nevyhovuje, můžete si pomocí
Všechny webináře (9) zobrazit celou nabídku všech kurzů. Pomocí Přihlásit se na webinář (8)
otevřete detail zvoleného kurzu.

V detailu webináře kliknete do pole Koho chcete přihlásit? (10) a z nabídky vyberete všechny
uživatele, které chcete přihlásit.
(Pozn. V nabídce se zobrazují všichni uživatelé, které jste v rámci účtu organizace předtím založili –
v kroku Vytvoření uživatelů účtu)

Po dokončení výběru osob pro přihlášení pokračujte kliknutím na Přidat do košíku (11)

Stejným postupem můžete přihlásit uživatele i do dalších webinářů. Jakmile máte vybráno,
pokračujte k dokončení objednávky pomocí ikonky Košíku (12) v hlavním menu

Odeslání závazné objednávky
V rekapitulaci vidíte Obsah košíku a všechny vybrané webináře a uživatele k nim vybrané. Jestliže
chcete některý řádek odstranit, použijete tlačítko popelnice (13)

Dále zkontrolujete anebo dle potřeby upravíte fakturační údaje zákazníka (tzn. organizace) a poté
odešlete tlačítkem Závazně objednat (14)

Sledování webinářů, stažení osvědčení a příloh
Pro přístup ke sledování a materiálům slouží pro všechny uživatele přístup pro hromadný účet
organizace. Přístupové údaje prosím sdělte všem, kdo má sledovat objednaný webinář. Po přihlášení
bude postupovat kliknutím na Můj účet (15) a dále si z nabídky zvolí Sledovat webinář (16) anebo
Moje webináře (17).
Pozor! Webináře se zde zobrazí až v momentě uhrazení objednávky!

V den konání webináře si každý účastník v tabulce Dnešní webináře najde řádek se svým jménem a
kurzem a pomocí tlačítka Video (18) se dostane k živému přenosu.

Druhý den po skončení webináře je možné si v tabulce Moje webináře u svého jména stáhnout
Osvědčení, Přílohy a také pomocí Video zobrazit záznam webináře. Záznam bývá dostupný do 5ti
pracovních dnů.

