Registrace poskytovatele
Na úvodní stránce www.aktivnimesto.cz klikněte vpravo nahoře na odkaz „Registrace“

Zobrazí se 2 možnosti registrace:
• Jste rodič, žádáte o příspěvek od radnice
• Jste poskytovatel aktivit/táborů u kterého lze příspěvek uplatnit

Zvolte volbu registrace „Jste poskytovatel“ a vyplňte registrační formulář. Pole označená hvězdičkou
jsou povinná.

Formulář registrace poskytovatel:

Název pro upřesnění: definuje název Vaší pobočky např: Tábor na Šumavě
Pokud budete chtít registrovat další pobočku kliknete na: Registrovat další pobočku

Při úspěšné registraci se Vám zobrazí následující okno

Po odeslání registrace Vám na zadanou emailovou adresu zašleme potvrzení úspěšně registrace, jejíž
součástí jsou přihlašovací údaje (uživatelské jméno/login, heslo) do systému Aktivní město.
Přihlašovací údaje odchází z e-mailové adresy: noreply@aktivnimesto.cz v případě, že komunikaci
nedohledáte zkontrolujte prosím složku spam ve své e-mailové schránce.
Dobrý den,
děkujeme za Vaši registraci do programu Aktivní město. Níže Vám zasíláme přihlašovací údaje (login a
heslo) do vašeho účtu.
Přihlašovací údaje pro administrátora:
login: xxxxxx
heslo: xxxxxx
IČ: IČO které jste vyplnili
Název poskytovatele:
Přihlašovací údaje pro potvrzení objednávek u jednotlivých služeb:
Barrandovská 23/259, | Login: 076619 Heslo: ccf832
Do administrace Vašeho účtu se můžete přihlásit na adrese https://admin.aktivnimesto.cz.
V Administraci účtu je také možné potvrzovat jednotlivé objednávky. Postupně zde naleznete také
faktury a další dokumenty.
Jednotlivé objednávky je možné potvrzovat buď v centrálním účtu poskytovatele (přihlášení pomocí
údajů pro administrátora) nebo pomocí přihlášení pro jednotlivé služby.
Administrátor má přístup a právo potvrdit nebo odmítnou všechny objednávky u všech služeb nebo
poboček. Přístupy pro jednotlivé služby slouží pro potvrzení objednávek pouze u dané konkrétní
služby nebo pobočky. Tyto přístupy je vhodné využít v případě, že u Vaší společnosti je více
odpovědných osob, které mají na starosti jednotlivé služby/pobočky.
Příjemné zážitky Vám přeje
Up Česká republika
operátor systému Aktivní město
Zákaznická linka: +420 241 043 230
E-mail: info@aktivnimesto.cz

Přihlášení do administrace Aktivní město

Do administrace Vašeho účtu se přihlašujete na adrese https://admin.aktivnimesto.cz.

Pro vstup do administrace využijete login a heslo, které jste obdrželi v informativním mailu při
registraci. Po zadání loginu a hesla na úvodní stránce se dostanete do administrace svého účtu.

Vytvoření a přiřazení aktivity (táboru) k danému
příspěvku
Vytvořit aktivitu můžete provést:
1. V sekci o mně
2. V sekci aktivity

Sekce o mně: zde se naleznete údaje o Vaší společnosti, které jste zadali
při registraci, ve spodní části jsou viditelné Vaše pobočky, aktivity,
přístupy a transakce.
V záložce aktivity, modré tlačítko „Přidat aktivitu“, lze přidávat a vytvářet nové aktivity.

První krok vytváření aktivity:
•
•
•
•

Pro jakého poskytovatele chcete aktivitu vytvořit (vy)
Nastavíte profilový obrázek aktivity (vaše logo, logo tábora)
Pomocí tlačítka „Přidat“ vybíráte, na kterých pobočkách chcete danou aktivitu poskytovat.
Pokud chcete aktivity nabízet na všech pobočkách, zvolte volbu ,, Pro všechny pobočky“ Ano

Druhý krok základní údaje aktivity:
• Název: Název aktivity
• Popis aktivity
• Cenu dané aktivity (celková cena za aktivitu)
• Kategorie aktivity
• Kapacita je omezena volíte zaškrtnutím políčka a vyplnění maximální kapacity číslicí
• Termíny pro všechny pobočky

Termíny pro všechny pobočky: volbou přidat zvolíte pro všechny pobočky.

Zobrazí se okno „Detail termínu“, vyplňte datum konání od-do, Cenu za vybraný termín. Následně si
volíte, zda chcete, aby byl daný termín Aktivní, pokud odškrtnete pozor nebude nabídka viditelná
uživatelům (odškrtnutí využijte v případě, že nechcete z různých důvodů již vaši nabídku publikovat).
K aktivitě doplňte termín konání a potvrďte tlačítkem OK.

Po kliknutí na tlačítko Ok se Vám daný datum zobrazí pod termínem pro všechny pobočky:

Pokud nabízíte rozdílné termíny konání na různých pobočkách je nutné nastavit pobočky a termíny
zvlášť v pobočkách volbou na ikonu

Tlačítkem OK se daný termín uloží a zobrazí se pod konkrétní pobočkou:

Nezapomeňte všechny změny uložit, tlačítkem vpravo nahoře „Uložit“

Úspěšné uložení systém potvrdí informativní hláškou, zda chcete danou aktivitu přiradit k příspěvku:
Přidat příspěvek k aktivitě

Volbou přirazit příspěvek k aktivitě, se zobrazí okno, ve kterém lze aktuální aktivitu přiřadit
některému s dostupných příspěvku, které jsou v seznamu

Kliknutím na pole s názvem příspěvek se zobrazí seznam dostupných příspěvků.

Vpravo nahoře opět provedené změny nezapomeňte uložit. Po uložení se zobrazí hláška, aktivita
příspěvku byla uložena. Vedle základních údajů je zobrazen stav aktivity Neschválená, protože
radnice zaražení Váši aktivity zatím neschválila. O schválení aktivity radnicí budete informovaní
emailem

Vytvoření aktivity lze také provádět v poli Aktivity.

V této sekci jsou viditelné všechny nabízené aktivity, příspěvky, které lze na aktivitu uplatnit a dále
stav, zda je aktivita schválena radnicí.
Aktivitu lze přidat také vpravo nahoře na tlačítko Přidat aktivitu.
Dále postupujte stejně, jako v prvním případě.

Seznam vašich přiřazených aktivit
Seznam a stavy jednotlivých aktivit naleznete v záložce Přiřazené aktivity.

Poté co bude radnicí Vaše aktivita schválena a zároveň má zaškrtnuto pole Aktivní, je nabídka plně
viditelná uživatelům. Nic nebrání rodičům uplatnit příspěvek právě u Vás.

V případě potřeby nás prosím kontaktujte pomocí e-mailové adresy info@aktivnimesto.cz nebo dále
prostřednictvím Klientské linky +420 241 043 230

