NÁVOD
pro používání krycího listu generovaného z databáze
KCHBO, z.s.
Kdo může aplikaci využívat:
Aplikaci mohou využívat pouze členové KCHBO, z.s.
Pokud jste členem a přesto Vám aplikace neumožní vstup, prosíme kontaktujte
správce databáze (viz záložka „Home“).

Jak s aplikací pracovat:
Nejprve se přihlašte do databáze http://www.kchbo.com/genealogie zadáním svého e-mailu a hesla.
Následně klikněte na menu Krycí list. Dále postupujte následovně:
KROK 1
V první kolonce vyberete fenu, na kterou chcete krycí list vystavit. Fena musí být vybrána VŽDY!
Krycí list je možné vystavit pouze na takovou fenu, která je
• Ve vašem vlastnictví či spoluvlastnictví
• Má status „Chovná CZ“ (to znamená, že má splněné podmínky chovnosti)
Takové feny Vám jsou automaticky nabídnuty v roletce, ze které si jen vyberete.
Pokud se zde Vaše fena nezobrazuje, je možné, že u ní nejste uveden jako majitel a nebo nemá status Chovná CZ. Pokud
se domníváte, že se tyto údaje neshodují se skutečností, kontaktujte správce databáze.
KROK 2
V druhé kolonce si můžete vybrat psa, kterým chcete Vaší fenu krýt. Pokud zatím nevíte nebo si nejste z jakéhokoliv
důvodu jistí, nechte první volbu „bude doplněno později“ a krycí list se vygeneruje bez údajů o psovi, které pak ručně
dopíšete až při krytí.
KROK 3
Stiskněte tlačítko „Další krok“
Po stisku tlačítka se Vám objeví náhled krycího listu. Zde ještě můžete provést malé úpravy.
KROK 4
Pokud jste s informacemi uvedenými v krycím listě spokojeni, narolujte až dolů a stiskněte tlačítko „Vytisknout,
odeslat“.
Program Vám zobrazí hlášku „Bude zobrazeno nové okno s krycím listem k tisku. Pro tisk je vhodné (nikoliv nutné) zrušit
v prohlížeči záhlaví a zápatí stránky“. Tuto hlášku potvrďte stiskem tlačítka „OK“
KROK 5
V tomto novém okně program již doplní číslo krycího listu a zároveň s tím odesílá zprávu poradci chovu!
Krycí list si vytiskněte (záhlaví a zápatí můžete zrušit v menu „Náhled tisku“ – „Vzhled stránky“). Zároveň Vám přijde
krycí list na registrovaný e-mail.
Na klubový účet 210 039 5600 / 2010 odešlete poplatek 100 Kč za krycí list. Jako variabilní symbol použijte číslo zápisu
feny.
Samozřejmě stále můžete využít služeb Vašeho poradce chovu a nechat si vystavit krycí list klasickou cestou.

!!! POZOR !!!
Někteří z Vás si krycí list generují několikrát – třeba aby ukázali kamarádům, jak to funguje. Prosíme Vás, abyste toto
nečinili. Generováním krycího listu se přiřazuje unikátní číslo, zároveň jde informace poradci chovu a systém očekává
platbu. Je to asi jako byste kamarádovi ukazovali, jak se dá objednávat z e-shopu a odklikali několik objednávek.
Pokud se Vám z nějakého důvodu nepodaří krycí list vytisknout a to ani z e-mailu, kontaktujte hlavní poradkyni
chovu, která Vám jej přepošle.

