Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Informační systém sportovních kurzů KTVS
Uživatelská příručka

Ondřej Stašek

Titulní strana IS
Na titulní straně informačního systému je v obsahové části zobrazen seznam novinek a upoutávka na
jednotlivé sportovní kurzy. Na pravé straně v menu pak seznam aktuálně nabízených kurzů. Pokud se
chce uživatel zaregistrovat na vybraný kurz musí se nejprve přihlásit do informačního systému a to
pomocí odkazu „Přihlásit se“ v pravé dolní části webu. Po kliknutí na tento odkaz bude uživatel
přesměrován na stránku systému SSO1, kde se provede přihlášení. Po úspěšném přihlášení je uživatel
přesměrován zpět na titulní stránku informačního systému.
V tuto chvíli se uživateli zobrazují pouze kurzy, na které se může přihlásit.
Detail kurzu a registrace
Kliknutím na název kurzu vpravo v menu, se dostane na detail kurzu. Zde jsou uvedeny všechny
podstatné informace k organizaci kurzu.

Pokud se uživatel může na kurz přihlásit, zobrazí se mu i odkaz „Registrace“ na kurz. V následujícím
formuláři musí vyplnit všechna povinná pole, tedy vše kromě telefonního čísla a poznámek. Telefonní
číslo je pouze volitelný údaj, ale pokud bude uvedeno, může být v případě nutnosti použito pro
rychlejší kontaktování účastníka. Do poznámek pak může uživatel uvést své libovolné dotazy či
připomínky ke kurzu. Nebo případně požadavky na výpůjčky ze skladu KTVS.
Po odeslání budou data zkontrolována a uživatel bude vyzván k provedení souhlasu s pravidly
pořádání sportovních kurzů. Následně se registrace uloží a uživateli je nabídnuta možnost ihned kurz
zaplatit pomocí systému EPS2.

Zaregistrovaný uživatel
Na detailu kurzu pak uživatel nebude již vidět odkaz „Registrace“ na kurz, ale uvidí informaci o tom,
že je již zaregistrován a možnosti k dalšímu postupu:
•
•
•
•

Odkaz na zaplacení kurzu přes EPS
Odkaz meditaci údajů v přihlášce
Pokud ještě nezaplatil kurz, tak odkaz na zrušení registrace
Odkaz na zobrazení seznamu účastníků

Zaplacení kurzu
Platba kurzu probíhá v systému EPS (http://eps.vsb.cz).
Po přihlášení do systému EPS se uživateli zobrazí vlevo v menu položka KTVS kurzy. V případě, že je
uživatel přihlášen alespoň na jeden kurz.

Po vložení kurzu do košíku, přejde na stránku „Zaplatit“.

Kliknutím na odkaz „Zaplatit“ uprostřed stránky, bude uživatel přesměrován na platební bránu, kde
zadá své číslo karty, datum expirace a kontrolní kód. Pokud jsou zadané údaje správné a platba je
v bankovním systému autorizována, je uživatel přesměrován zpět do systému EPS a na email je mu
odesláno potvrzení o přijetí platby.
Teprve po úspěšném zaplacení kurzu, je registrace na kurz platná.
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SSO – Single Sign-On (Systém jednotného přihlašování), poskytován Centrem informačních technologií VŠB
EPS – Elektronický platební systém VŠB

