
Přihlášení do webové aplikace. 

Pokud jste obdrželi přihlašovací údaje zadáte je zde: 

 

Pokud vystavuje poprvé nebo nemáte přihlašovací údaje zvolíte možnost Zadat nového 
vystavovatele: 

 

Systém vám automaticky vygeneruje Uživatelské meno a Heslo. Jmeno i heslo je stejné. 
Jméno i heslo lze ihned změnit. Pokud použijete automatické heslo (číslo) tak si je opište. 



 

Po dokončení registrace vystavovatele přejdete opět na hlavní stránku a přihlásíte se do aplikace. 

Přihlášku můžete začít zadávat kliknutím na Nová položka: 

 

Vyberete plemeno ze seznamu. Stačí vyplnit jen část názvu a seznam na text reaguje. 
Automaticky se vyplní preferovaná kolekce a výstavní expozice. Tyto údaje lze změnit. 
Pokud chcete vystavovat ve speciální expozici klubu vyberte příslušnou expozici. 
Zadejte pohlaví, LU, PU, případně cenu. 
Můžete nahrát rodokmen a přidat i foto zvířete. Na konci zadávání zvolte ULOŽIT. 

  



Po uložení: 

 

Pokud potřebujete záznam upravit klikněte zde: 

 

Smazat: 

 

Pro zadávání dalších zvířat stejného plemene použijte kopírování: 

 

Každé zvíře z kolekce je nutné zadat zvlášť. 

Údaje upravíte a uložíte: 



 

Příklad zadání dvou kolekcí + jednoho jednotlivce je zde: 

Řazení kolekcí na výstavě v plemena a barvy je náhodné dle požadavku ÚOK. Jednotlivci budou na 

konci. Při níže uvedeném zadání nebudou kolekce 1 a 2 na výstavě vedle sebe. (V rámci plemene a 

barvy musí vystavovat více vystavovatelů) 

 

Po zadání můžete provést kontrolu zobrazení v katalogu: 



 

 

Údaje pro platbu klecného naleznete kliknutím na PŘÍKAZ K ÚHRADĚ. 

Jako variabilní symbol použijte uvedený včetně spec.symbolu. 

  

Další agendy programu zobrazíte kliknutím zde: 

 

 



 

 

Ke každému zvířeti můžete nahrát dva soubory s rodokmenem a také i foto zvířete. 

Odkaz na stažení rodokmenu bue púoté na prodejním dokladu: 

 



 

Foto bude přístupné i dalším uživatelům v agendě Fotogalerie 

 

Do uzávěrky přihlášek lze měnit všechny údaje. 

Po uzávěrce nelze změnit plemeno a mazat přihlášená zvířata. 

Před odesláním doplňte hmotnost zvířat a případně upravte registrační značky.  

Cenu prodejných zvířat lze změnit v aplikaci dle výstavní  

 

Pokud potřebujete pomoc klikněte na ? a odešlete dotaz.. 

 

Dotaz můžete zaslat i e-mailem na csch@bohdalov.cz 


