Databáze provozoven, atraktivit, akcí a služeb
Chcete prezentovat své ubytovací nebo gastro zařízení, atraktivitu, akci, zážitkový program nebo
turistickou službu na turistických webových stránkách www.ckrumlov.info?

Postup pro prezentaci:
 Prezentace ubytovacího nebo gastro zařízení: individuální přihlášení a správa
záznamů viz postup níže
 Prezentace atraktivity, akce, zážitkového programu nebo turistické služby:
kontaktujte Destinační management Český Krumlov region emailem
dmo@ckrumlov.info

Postup při přihlášení do databáze a zadávání ubytovacího nebo
gastro zařízení
1. Otevřete stránku https://databaze.ckrumlov.info
2. Zaregistrujte se = zadejte do formuláře údaje o subjektu/společnosti a odešlete (tyto údaje
zůstanou neveřejné).
3. Přihlásit = přihlaste se pod zadaným uživatelským jménem a heslem (oddíl Mám již
registraci).
4. Zvolte sekci, do které chcete zadat svou provozovnu = UBYTOVÁNÍ nebo GASTRONOMIE.
5. Vyplňte a uložte formulář se záznamem provozovny.
Nyní byl vytvořen záznam vaší provozovny, uvidíte ho v seznamu svého účtu (kam se také
dostanete přes odkaz Účet v horní liště).
6. Zadejte FOTOGRAFIE – nahrajte daný počet fotek (minimálně 3, maximálně 7)
Fotografie je možno zadat po uložení formuláře se záznamem provozovny přes tlačítko
VLOŽIT FOTOGRAFIE nebo ve vašem účtu u dané provozovny přes tlačítko FOTOGRAFIE.
7. Odešlete žádost o publikaci = tlačítko ZVEŘEJNIT ve vašem účtu u dané provozovny. Váš
formulář do 48 hodin zkontrolujeme. Poté buď obdržíte informaci, že je provozovna
zveřejněna, anebo vám zašleme žádost o úpravu či doplnění informací.

Jak postupovat, pokud
 mám více provozoven (ubytování nebo gastronomie) pod stejnou společností:
Přihlaste se pod svým uživatelským jménem a heslem na stránce https://databaze.ckrumlov.info,
čímž se dostanete na svůj účet a přidejte další provozovnu výběrem sekce Ubytování nebo
Gastronomie (tlačítka vpravo nahoře). Pokud jste stále přihlášeni, další provozovny přidáváte opět na
svém účtu stejným způsobem.

 mám více provozoven (ubytování nebo gastronomie) pod různými společnostmi:
Je nutné zaregistrovat další společnost jako nový subjekt = tedy postupovat od bodu 1. až 7. dle
návodu výše.

Při vyplňování formuláře věnujte pozornost následujícím položkám
-

Zadávání textů v AJ a NJ
o Pokud cizojazyčné texty nebudou zadány, provozovna nebude na webu v daných jazykových
mutacích zobrazena.
o Pokud název provozovny nepřekládáte, v kolonkách pro jazykové mutace uveďte český
název.
o Prosíme o zadávání profesionálních překladů.

-

Popis provozovny
o Povolen maximální rozsah textu: CZ 500 znaků včetně mezer, DE a EN 600 znaků včetně
mezer. Při dosažení maximálního počtu znaků bude text automaticky oříznut.
o Ideálně text zadávejte do bloku bez dalšího formátování.
o Prosíme, texty neformulujte v 1. osobě.
o Pokud je kopírujete ze svých stránek, zkontrolujte je.

-

Vkládání fotografií – požadavky (specifikace také ve formuláři ke vkládání fotografií):
o Minimálně 3, maximálně 7 fotografií pouze na šířku ve formátu JPG
o Alespoň jedna fotografie exteriéru
o Ideální poměr stran 3:2
o Minimální obrazová velikost fotografie 2000 obrazových bodů (pixely) na šířku
o Max. 3 MB pro foto

Pozdější úpravy záznamů v databázi
Po uložení formuláře i fotografií můžete data kdykoli změnit/upravit, stačí se vždy přihlásit pod
uživatelským jménem a heslem na stránce https://databaze.ckrumlov.info,čímž se dostanete na svůj
účet, kde vidíte seznam svých provozoven i údaje vaší společnosti/provozovatele.
Změny provádíte přes tlačítko UPRAVIT ÚDAJE. Po provedených změnách je vždy nutné formulář
uložit a požádat o publikaci dat přes tlačítko ZVEŘEJNIT. Export do webu ckrumlov.info bude
proveden do 48 hodin.

Kontrola a redakční úpravy ze strany DMO Český Krumlov, z. s.
DMO Český Krumlov, z. s. jako správce databáze a správce webu www.ckrumlov.info si vyhrazuje
právo na kontrolu a případné redakční úpravy vložených záznamů. Pokud textové (+ překlady) a
fotografické záznamy nebudou odpovídat kvalitě webu, budeme vás kontaktovat s žádostí o úpravu
podkladů.

Pokud si nebudete s vyplněním formulářů vědět rady:
Kontaktujte Infocentrum Český Krumlov telefonicky na čísle 380 704 623 anebo
emailem info@ckrumlov.info.

Děkujeme za spolupráci.
Destinační management oblasti Český Krumlov region
& Infocentrum Český Krumlov
náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
e-mail: dmo@ckrumlov.info
www.ckrumlov.info

