
Rozjezd programu: 

1. Přihlaste se do programu. Přednastavené údaje jsou -  jméno: admin , heslo: se nezadává/ zadáte si 
jej později/. 

 

2. Kliknete na  vytvořit novou jednotku/sbor. 

 

 

3. Vytvoření jednotky – Povinné údaje jsou:  Název jednotky a Zřizovatel -zbývající hodnoty můžete 
doplnit později, ale doporučujeme vyplnit vše nyní. 

 

 

 



4. Nyní vidíte úvodní stránku programu. Další postup je: vytvoření členské základny, prostorů a zápisů 
prostředků a inventáře. 

 

5. Prostory a prostředky.  

Prostory jsou místa (zbrojnice, garáž, automobil, skříň…) ve kterých jsou uloženy prostředky. Ale 
zároveň některé prostředky mohou sloužit jako prostory např: CAS může být prostor pro hadice, 
proudnice… ale zároveň je to prostředek, který je uložený v garáži. 

5.1.  Vytvoření prostor. 

Klikneme na Mapa programu 

 

5.2.  Dále správa prostor 

 



5.3.  Klikneme na tlačítko vytvořit 

 

5.4.  U prvního prostoru zadáme jeho název např.  Zbrojnice a potvrdíme tlačítkem Potvrdit. 

 

5.5. Nyní vidíme, že již máme vytvořeny prostor Zbrojnice, do kterého můžeme vkládat další 
podprostory, jako jsou Garáž, Skříně, Šatny… Klikněte znova na tlačítko Vytvořit 

 



5.5.1 Zadejte název dalšího prostoru. Nyní máte dvě možnosti- pokud kliknete na tlačítko 
Potvrdit vytvoří se prostor Garáž na stejné úrovni  jako Zbrojnice. Nebo můžete, jak vidíte 
v bodě 2 vybrat zbrojnici a tím určíte, že se garáž bude nacházet uvnitř vaší Zbrojnice. A 
potvrdíme. 

 

5.6. Nyní vidíme, že máme vytvořené dva prostory. Zbrojnici a v ní prostor Garáž. Obdobným 
způsobem můžete vytvářet libovolný počet prostorů.  

 

6. Nahraní zálohy z KPO 4 nebo 5. 

6.1.  Klikněte na tlačítko Domů. 

 

6.2. Poté na Nastavení a Vyberte Nahrání dat z KPO 4 a 5 

 



6.3. Klikněte na Vybrat soubor.  

 

6.4. Vyberte soubor se zálohou a dejte otevřít. 

 

6.5.  V dalším kroku klikněte na Odeslat.  

 

6.6.  Zde můžete zaškrtnout co vše budete chtít nahrát/importovat. Import se provádí postupně tj. 
nejprve Osobní informace dále Místa uložení, Strojní služba …. 

 



6.7. Import  osobních informací 

 

 

6.8. Import  Strojní služba 

V prvním kroku určíte zda chcete prostředek importovat  a taká zda se z prostředku stane 
úložiště. 

 

V druhém kroku zvolíte místo kde je prostředek uložen. V našem případě je „Tatra“ uložena v 
„Garáži“ 

 



A jako poslední určíte kategorii, do které prostředek spadá.  („Tatra“ patří do strojní služby 
>Vozidla> CAS) a potvrdíte tlačítkem „Potvrdit“  

 

Stejným způsobem můžete nahrát data z Technické, Chemické, Spojové služby… 

 

 


