Rezervační systém DOV – klientská část
Úvodní obrazovka (stránka)
Odkaz: http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/
nebo http://rezervace.dolnioblastvitkovice.cz/rezadm

Na úvodní stránce se zobrazí nabídka pro přihlášení a registraci uživatele. Kliknutím na
tlačítka „Akce“ nebo „Prohlídky“ se dostanete na přehled akcí/prohlídek konajících se v Dolní
oblasti Vítkovice.

Výběr jazyka/řeči

V rámci lokalizaci webu jsou k dispozici: čeština, polština, angličtina. Změnu provedete
kliknutím na příslušnou vlaječku v pravém horním rohu základní nabídky.

Poznámky:
Stránka je přizpůsobená prohlížečům: Chrome, Mozilla(Firefox), Safari, Opera, Maxthon, Internet
Explorer 9, 10
V těchto prohlížečích je třeba mít povolené „Java Scripty“
U prohlížečů Internet Explorer starších jako 9 může být stránka špatně vykreslená, a nemusí být
k dispozici všechny funkcionality webu (např. rezervace míst atp.)

Registrace uživatele / skupiny / školy
Na tomto webu se můžete zaregistrovat pro možnost zarezervování vstupenek.
Registraci provedeme klinutím na tlačítko nebo odkaz „Zaregistrujte“ z hlavní stránky nebo
odkazem který je umístěn v pravém horním rohu.

Registrace uživatele – vyplnění údajů
Vyberte typ registrace

Formulář:
* Údaje označené hvězdičkou jsou povinné.

Přihlašovacím jménem uživatele je jeho email. Po vyplnění a odeslání svých údajů uživatel
obdrží na uvedený email zprávu s nutností potvrdit registraci. Potvrzení provede kliknutím na
odkaz, který bude součástí potvrzovacího emailu. Do té doby, než uživatel nepotvrdí registraci,
nebude zahrnut v systému a jeho přihlášení bude nefunkční.

Registrační email:

Kliknutím na odkaz se otevře internetová stránka, kde se zobrazí stav: „Uživatel byl
zaregistrován, můžete se přihlásit“

Přihlášení uživatele
Provedeme vyplněním správných údajů do formuláře a kliknutím na tlačítko „Přihlásit“.
Pokud jste zapomněli své, můžeme si jej nechat zaslat na Váš email. Pokud bude skutečně
registrován, systém Vám automaticky zapomenuté heslo pošle (může trvat i několik minut,
v závislosti na poskytovateli emailových služeb).
Formulář:

Stav „Přihlášen“ a změna nastavení informací o uživateli
Stav uživatele se zobrazuje v pravém horním rohu. Změna nastavení informací uživatele se
provede kliknutím na své jméno, následně se uživateli zobrazí formulář o změně osobních údajů
včetně hesla.

Formulář pro změnu osobních údajů:

Rezervace uživatele/skupiny
Rezervaci můžeme provést pouze v případě, že je uživatel zaregistrován a přihlášen (viz.
výše). Rezervace prohlídek se provádí na určitý den a čas. Po vybrání a potvrzení rezervace
určitého termínu přijde uživateli potvrzující email o rezervaci s číslem rezervace a čárovým kódem,
kterým se identifikuje u platebních míst v areálu Dolní oblast Vítkovice. Rezervaci je možné zrušit
pouze telefonicky!
Menu:

Rezervace jednotlivce
Formulář:

Rezervace akcí DOV
Když uživatel není přihlášen, může pouze nahlížet do seznamu Akcí nebo Prohlídek. Když
si uživatel bude chtít rezervovat místa na akci či prohlídku, musí být zaregistrován a přihlášen. Po
každé rezervaci přijde uživateli potvrzující email, s číslem rezervace a čárovým kódem, kterým se
může identifikovat na platebním místě. Rezervaci je možné zrušit pouze telefonicky nebo emailem
na adrese, ze které uživatel obdrží potvrzení rezervace! Maximální počet rezervací pro jednoho
přihlášeného uživatele je 6 osob resp.míst.

Přehled akcí a rezervace na akci

Vyberete si ze seznamu akcí. Po kliknutí na „Zobraz“(nepřihlášen) nebo „Rezervuj“
(přihlášen) se Vám zobrazí rezervační formulář, kde si můžete vybrat formu úhrady a počet míst
v dané platební hladině. Tlačítkem „+“ zvyšujete počet, „-“ počet snižuje.

Rezervace GONG – Aula
Pro akci v Aule se vám zobrazí plán auly. Po kliknutí na příslušnou oblast se zobrazí oblast
s možností rezervace na konkrétní sedadla, maximální počet míst k rezervaci je v případě
jednotlivce 6. Již obsazená nebo jinak blokovaná místa se vám zvýrazní černou barvou.

Rezervace na prohlídku
Provedení rezervace na prohlídku je téměř identické jako u rezervací na kulturní akce, navíc
si zde můžete ještě vybrat datum a čas, kdy budete chtít na prohlídku přijít.

