Správa členstva CKM – návod na obsluhu
Pre prihlásenie sa do systému GDPR navštívte stránku gdpr.uniba.sk a prihláste sa svojimi
prihlasovacími údajmi, ktoré sú rovnaké ako používate napríklad pre prihlásenie sa do systému AIS2.

Na ľavej strane uvidíte menu, v ktorom kliknete na Správa členstva CKM, následne sa Vám otvorí
stránka kde uvidíte študentov Vašej fakulty s informáciou o tom, či udelili svoj súhlas alebo
nesúhlas.

Pri otvorení tohto zobrazenia sa Vám budú zobrazovať všetci študenti, ktorí udelili svoj súhlas alebo
nesúhlas v prihláške za člena CKM. V prípade, že si chcete nájisť konkrétneho študenta, zadajte
prosím jeho login/id alebo meno a priezvisko do políčka pre vyhľadanie osoby. Dodržujte pri
vypĺňaní postupnosť meno a priezvisko, nakoľko sme pre Vás pridali funkcionalitu inteligentného
vyhľadávania, takže Vám bude systém napovedať už počas zadávania osoby do vyhľadávania.

Ak si potrebujete zobraziť študentov iba z určitého študijného programu, zadajte skratku tohto
programu (s číslom ročníka alebo bez) alebo konkrétny ročník do políčka s označením Skratka
študijného programu. Po vyplnení políčka a kliknutí na políčko Vyhľadaj sa Vám vylistujú všetci
študenti z Vami zvoleného študijného programu, prípadne ročníku, ktorí udelili svoj súhlas alebo
nesúhlas v prihláške za člena CKM. Vypĺňať skratku môžete dvoma spôsobmi a to buď s voľbou
Približne kedy Vám systém zobrazí študentov odborov, ktorým skratka môže zodpovedať
(upozorňujeme, že pri tejto volbe Vám napríklad zobrazí študentov z odboru VL ale aj VLa nakoľko
systém berie v úvahu všetky odbory, ktoré by mohli zodpovedať Vami zadanej skratke) alebo
s voľbou Exaktne kedy Vám zobrazí študentov len odboru ktorý zadáte (tu musíte vedieť presnú
skratku odboru).
Príklad skratky študijného programu(s číslom ročníka alebo bez): ZL, 1.BIN, 1.dBLT, 1.mDPS, KT...
Príklad ročníku: 1, 2, 3...

V prípade, že si chcete zobraziť určitú skupinu študentov, napríklad len novoprijatých študentov
použite filter s názvom Atribút štúdia a vyberte si požadovanú skupinu.

Pre prehľadnejšie pracovanie so študentami sme prirobili funkcionalitu potvrdenia skontrolovaných
osôb, čo v praxi znamená, že viete kliknúť na osobu, ktorú ste skontrolovali pričom sa Vám zobrazí
vyskakovacie okienko v ktorom môžete potvrdiť skontrolovanie. Po potvrdení osoby bude záznam
o osobe presunutý do nového zoznamu, ktorý si budete vedieť zobraziť pomocou filtra s názvom
Doručené. Ak je v stĺpci Doručené hodnota Nie budú sa Vám zobrazovať iba osoby, ktoré ste
nepotvrdili, pri hodnoté Áno sa zobrazia iba potvrdené osoby. Vďaka tomu sa Vám bude pôvodný
zoznam skracovať a budú sa odfiltrovávat už skontrolované osoby. Po zápise teda získate pomocou
nového filtra 2 prehľadné tabulky, pričom v jednej budete mať všetky skontrolované osoby a v druhej
neskontrolované.

Pri zobrazení študentov uvidíte následovné informácie:







Login
Meno a priezvisko
Číslo karty (číslo ISIC preukazu)
Dátum narodenia
Súhlas s členstvom v CKM
Súhlas s informovaním (zasielanie informácií o rôznych zlavách pre držiteľov ISIC kariet)

