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Evidence žádostí
Seznam žádostí
Po spuštění modulu Evidence žádostí se zobrazí přehled žádostí (záložka
Žádosti) a přehled evidovaných žadatelů (záložka Žadatelé).
Seznam žádostí je zobrazen v souladu s naposledy nastaveným filtrem.
Horní část plochy tvoří tabulka se seznamem žádosti, spodní část přehled
informací o žadateli.
Přehled dosud podaných žádostí:

Na seznamu lze použít pravé tlačítko myši - zobrazí se menu:
Detail
Zrušit - zrušení označené žádosti
Obsluha je dotázána:

Po stisknutí Ano je záznam žádosti odstraněn (zneplatněn).
K aktuálně označenému záznamu žádosti se v dolní části zobrazují informace
o žadateli, včetně spojení na tohoto žadatele (na záložce Spojení):
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Obsluha má k dispozici tlačítka:

Ukončit

- ukončení modulu

Nová žádost

- pořízení nové žádosti

Detail

- zobrazení detailu záznamu žádosti

Filtr

- otevření formuláře filtru pro omezení počtu zobrazených
záznamů:

Tisk
filtrem.

- tisk přehledu žádostí v souladu s aktuálně nastaveným

Seznam evidovaných žadatelů - viz kap. Seznam žadatelů.

Nová žádost
Obsluha stiskne tlačítko Nová žádost nebo tlačítko F2.
Zobrazí se formulář pro pořízení nového záznamu. Stav žádosti je "Nová
žádost".

V něm obsluha vyplní známé údaje o žádosti (Název projektu, Dne, Komu, Cena
projektu, Požadovaná částka).
Pomocí tlačítka se třemi tečkami se v Adresáři vyhledá žadatel - převezmou
se jeho adresní údaje a spojení, pokud jsou v modulu Adresář k dispozici.
Je možné zapsat libovolnou textovou poznámku.
Pro uložení záznamu je třeba použít tl. OK-uzavřít, poté proběhne kontrola
na vyplnění povinných údajů, což jsou: Projekt, Název projektu, Datum
podání žádosti, Komu, Požadovaná částka, Žadatel (Název žadatele nebo
statutárního zástupce, Adresa - obec, PSČ, čd).
Pokud nejsou nalezeny chyby, záznam je uložen, stav žádosti se mění na
"Evidováno"
Pokud jsou nalezeny chyby, obsluze se zobrazí hlášení s popisem chyby a
obsluha musí chybu opravit.
Po ukončení schvalovacího procesu obsluha zaznamená jeho výsledek, tzn.,
zda byla žádost schválena (a v jaké výši) anebo neschválena.
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a) Jestliže byla žádost schválena, vyplní údaje Dne, Č. usnesení a Schválená
částka) - po uložení záznamu se stav žádosti změní na "Schváleno".
b) Pokud schválena nebyla, je třeba zaškrtnout check box Neschváleno ve
spodní části formuláře. Může se zadat datum a číslo usnesení. Nesmí být
vyplněn údaj Schválená částka. Stav žádosti se po stisknutí tl. OKuzavřít změní na "Neschváleno".

Změny žádosti:
Změny může provádět pouze uživatel s právem editace záznamů.
Pro provedení následných změn nebo oprav je třeba zobrazit detail žádosti,
v něm je možné změnit údaje Název projektu, Dne, Komu, Cena projektu,
Požadovaná částka.
Lze vybrat jiného žadatele (tlačítko se třemi tečkami).
Pro uložení změn se stiskne OK-uzavřít.

Evidence žadatelů
Seznam žadatelů
Seznam evidovaných žadatelů je k dispozici na záložce Žadatelé:

Seznam je tvořen adresními a kontaktními údaji jednotlivých žadatelů.

Při použití pravého tlačítka myši na záznamu žadatele se nabídne menu:
Detail
Zrušit

- zobrazení detailu žadatele
- zrušení žadatele.

Pod seznamem žadatelů je možné využít tlačítka:
Ukončit

- ukončení práce s modulem Evidence žádostí

Detail

- zobrazení detailu žadatele

Filtr

- otevření Filtru pro vyhledávání mezi záznamy:

Tisk...

- tiskové sestavy:
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Žadatelé
Žadatelé a žádosti

- tisk seznamu žadatelů
- tisk seznamu žadatelů včetně jejich
žádostí.

Detail žadatele
Formulář detailu žadatele lze zobrazit:
na záložce Žadatelé

- pomocí tlačítka Detail
pomocí pravého tlačítka myši a volby Detail.

Ve formuláři jsou k dispozici adresní a kontaktní údaje žadatele (nelze v
nich provádět změny) a ve spodní části tabulka s přehledem žádostí podaných
tímto žadatelem.
Na záznamu žádosti lze pomocí pravého tlačítka myši nebo dvojklikem
zobrazit detail aktuálně označené žádosti.
Tlačítkem Tisk je možné detail žadatele, včetně jeho evidovaných žádostí,
vytisknout. V tiskové sestavě je uveden i celkový počet žádostí tohoto
žadatele a z toho počty jeho schválených a neschválených žádostí.

Změny v údajích o žadateli
Aktualizace údajů o žadateli nebo doplnění neexistujícího žadatele se
provádí v modulu Adresář.
Obsluha najde žadatele v Adresáři, tam je možné doplnit nebo opravit údaje
(identifikační údaje o právnické nebo fyzické osobě, adresní údaje, spojení
(telefon, mobil, e-mail, www, ...).

Pokud žadatel doposud v Adresáři evidován není, je nutné jej doplnit.
Modul Adresář umožňuje sledování používání osobních a citlivých údajů u
fyzických osob.
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Tisk seznamu žadatelů

- tlačítkem Tisk... pod seznamem
žadatelů - nabídka Žadatelé

Tisk seznamu žadatelů včetně žádostí

- tlačítkem Tisk... pod seznamem
žadatelů - nabídka Žadatelé a
žádosti

Tisk seznamu žádostí

- tlačítkem Tisk pod seznamem žádostí

Tisk detailu žadatele včetně žádostí

- z detailu žadatele tlačítkem Tisk.

