Požadavky na klubový software
Klubový SW
DATABÁZE
Obecné požadavky:
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hlášení změn
osoba, pes, vrh
přihlášky na
výstavy a zkoušky
šablony a sestavy

svá karta náhled
úplný
přístup k
datům

člen

chovné stanice
náhled na
jedince a
rodokmeny
rodokmen
neomezeně karty
svých psů a vrhů,
všechny karty
chovných stanic
úplný přístup k datům

klubová
část

psi

veřejná
část

členská
část

jméno příjmení
propojení na
chovné stanice

Data jsou majetkem klubu trvalá možnost data exportovat do souborů kompatibilních
pro jiné databáze
Propojení s klubovými www stránkami, umístění na klubovém serveru
Možnost úpravy dat příslušnými administrátory (členové výboru) schválením
z formuláře hlášení změn od členů (osoba nebo pes s přikládáním kopií dokumentace
v elektronické podobě)
Protokolování veškerých změn údajů s identifikací administrátora
automatické zasílání zprávy s informací aktivity na webu -> předseda
Fulltextové vyhledávání v definovaných záznamech databáze
Možnost třídění dat a vytváření vlastních sestav např.
o Sekce psi – chovní jedinci, počet vrhů, počet štěňat po letech,
o Sekce členi – počty a změny v roce, prezenční listina, výročí, čestní členi, délka
nepřerušeného členství

Přístup
– uživatelské účty
• členský účet
(na první přihlášení přidělené
heslo, pak možnost změny)

• plná 3x
(i s možností rušení účtů)
• 12x administrátoři pro
data
(schvalování hlášení změn)

Vstupy:
PSI cca 20 000 jedinců
Elektronické zdroje dat: každoroční kopie z plemenné knihy od ČMKJ (standardně soubory
v exel, možnost jiného formátu) nebo z weimaranerpedigrees.com, hlášení změn od
majitele
Vstupní formulář jedince – aby bylo možné vkládat např. starší data nebo data psů
zapsaných v zahraničí – obsahující základní údaje navázané na ČLP (jméno,
chovatelská stanice, FOTO, datum vrhu, otec + člp, matka + člp, chovatel (členské
číslo), majitel (od – do členské číslo), případně spolumajitelé (od – do členské číslo),
výstavy a zkoušky, druh, místo, termín, výsledek, ocenění), historie majitelů, úhyn,
trvalý záznam
Karta jarního svodu – zaznamenání výsledku, posouzení jednotlivých bodů na jarním
svodu
Karta krytí – informace o jednotlivých krytích – doporučení ke krytí (navržení psi),
datum krytí, matka + otec, datum vrhu, údaj o neúspěšném krytí, počet narozených
štěňat, počet odchovaných štěňat, chovatelská stanice, jména štěňat + ČLP, výsledky
kontroly vrhu – propojení na kopie dokumentů
Karta výstavy - název, místo, termín, propozice, rozdělení tříd do kruhů, rozdělení
rozhodčích do kruhů, výsledné ocenění a tituly,
o Online přihlašování
Rozdělení na výstavy a zkoušky
Rozdělení člen / nečlen
Člen možnost stáhnout veškerá osobní data podle členského čísla
a z databáze možnost výběru z jedinců v jeho majetku
Možnost k jedinci trvale nahrát kopii pracovního certifikátu nebo
šampionátu
Nečlen kompletní zadání přihlášky s možností nahrání souboru (průkaz
původu, pracovní certifikát, šampionát)
Podle členství, uzávěrky, soutěží – automatický výpočet částky
k platbě, možnost připojení potvrzení o zaplacení
generování výstavního katalogu a automatického potvrzení zařazení na
výstavu po jeho uzavření
Výstavní karta psa- výsledky výstav – identifikace výstav, katalogové číslo, zařazení
do tříd, výstavní ocenění včetně přidělených titulů (z klubových výstav automatické
doplnění z karty výstavy)
Karta zkoušky – stejně jako u karty výstavy včetně on-line přihlašování bez nutnosti
třídění do kruhů
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Zkoušková karta psa výsledek– stejně jako u výstav (identifikace zkoušek, výsledky
podle soudcovské tabulky, jméno majitele i vůdce včetně členského čísla (pouze u
klubových akcí))
Úložiště propojených dokumentů – kopie rodokmenu (i několikrát z důvodu změn majitele),
výsledků výstav a zkoušek, přiznaných titulů, žádost o doporučení ke krytí, kopie doporučení
ke krytí, hlášení o krytí, hlášení vrhu přihláška vrhu, zápis z kontroly vrhu
ČLEN – cca 3000 osob do 500 aktivních účtů
Elektronické zdroje dat: hlášení změn od členů
Vstupní formulář člena – obsah přihlášky (jméno, příjmení, titul, datum narození
bydliště, telefon, email, členství v myslivecké organizaci, zaměstnání), členské číslo,
poznámka, rozhodčí z exteriéru (stačí příznak), rozhodčí z výkonu a aprobace (více
možností), členství v jednotlivém roce, úhrada členského příspěvku (výše a datum)
a ostatní platby podle členů (import z výstupu banky, párování podle vs = členské
číslo), funkce v klubu od – do, čestné členství (datum), důchodce (datum), věrnostní
odznak (datum udělení), vůdcovský odznak (datum udělení)
Vstupní formulář nečlena chovatele – číslo a datum smlouvy, přidělené číslo nečlena,
úhrada za poskytnutí služby částka a termín
Karta chovatelské stanice – název, přiřazení k chovateli (od – do) členské číslo
chovatele, ukončení s poznámkou důvodu, provázání s karta krytí
Formulář DK – přiřazení k členskému číslu, poznámky k řízení, uložená kárná
opatřená (druh, datum uložení, datum účinnosti, doba výkonu od – do)
Úložiště propojených dokumentů – kopie přihlášky člena, kopie zápisů o kontrole vrhu,
kopie dokumentů dozorčí komise,
Obecný oddíl ukládání dokumentů historie klubu– archiv Zpravodajů, Ročenek apod. –
(ochrana proti kopírování)
Výstupy
PSI
Karta jedince – sumář ze vstupu a souvisejících dat (výsledky výstav, zkoušek, hlášení
změn od majitele z karty chov. stanice apod.) FOTO, jméno, chovatelská stanice, ČLP,
datum a místo výběru do chovu, bonitační kód, poznámka, závěr výběru do chovu,
DKK, splnění podmínek chovnosti, chovatel - pokud není majitelem (členské číslo),
doporučení ke krytí, výsledky krytí, přiřazení k chovatelské stanici, vyřazení z chovu
(důvod a datum) + dopočtení koeficientu psa podle definovaného přepočtu údajů
určeného okruhu potomků
Doporučení ke kryt – automaticky generované číslo podle řady v kalendářním roce,
základní údaje fena a doporučených psů, datum vystavení,
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Rodokmen - možnost vytvoření virtuálního rodokmenu kterýchkoli dvou jedinců z dat
v databázi s uvedením volitelného počtu generací 5 (jen údaje jméno chovná stanice
foto člp. výsledky výstav a zkoušek), v členské části linie předků bez omezení a všemi
údaji mimo koeficienty, v úplné s možností výběru dat
Sestava chovatelská stanice – základní údaje stanice a chovatele + chovní jedinci
a výsledky vrhů
Výstavy – přihláška, výstavní katalog, posudkový list, diplom, povýstavní katalog =
výsledky, richterbook (souhrn jedinců posuzovaných jedním rozhodčím v jednom
kruhu), přehlídka chovných psů, automatické přiřazení plateb
Zkoušky – přihláška, tabulky pro jednotlivé typy zkoušek, diplomy, zápis o zkouškách
s výsledky, průběžné výsledky.
ČLEN
Sestava člena – úplný souhrn z databáze k členskému číslu, včetně vlastněných
a spoluvlastněných psů
Sestava plateb – za období, podle druhu plateb (účel)
Sestava prezenční listina – k určitému datu platní členové (základní údaje a místo na
podpis)
Sestava orgánů klubu – k určitému datu souhrn funkcí v klubu
Sestava rejstřík kárných opatření – jméno člena, druh opatření, datum uložení,
datum účinnosti, doba výkonu
výročí, počet s přírůstky a úbytky za zvolený rok

Formuláře
PSI
Hlášení změn – změna majitele, spolumajitele, hlášení cizích výstav a zkoušek,
udělení titulů (u všech možnost připojení kopie dokumentu), úhyn
Hlášení vrhu – výběr VOK/VOD, feny (z nabídky v jeho vlastnictví s doporučením ke
krytí) výběr psa (podle doporučení), datum krytí, datum porodu, počet narozených
a odchovaných pes/fena, doba porodu, znaky (kde velikost u kolika), vady (rozštěp
patra, podkus, předkus, anomálie prutu, jiné),
Přihláška na výstavu
Přihláška na zkoušku
všechny do schvalování
ČLEN
Hlášení osobních změn – přepsání údajů z přihlášky - schvalování
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Webové stránky
NOVINKY
KLUB – seznamy výbor, dozorčí komise, důvěrníci, CHR, klubové normy, zápisy ze
schůzí, zpravodaje a veškeré další dokumenty, seznam členů omezený, historie klubu
CHOV – standard, chovné podmínky, pravidla pro chov, kontakty poradci + CHR,
genealogie jedinců se základními údaji
VÝCVIK – kontakt výcvikář, oblastní důvěrníci, výcvikové akce, zkoušky (propozice,
provolba na přihlášení), zkušební řád, statistiky, úspěchy
VÝSTAVY – kontakt výstavní referent, termíny klub. výstav, propozice, provolba na
přihlašování, propozice, výstavy v ČR, výstavní řád, výsledky, úspěchy)
PLEMENO (standard, historie plemene, média o plemeni)
GALERIE – fotogalerie s možností členění do složek a možností automatické
prezentace
INZERCE formulářem omezený počet znaků 500 na inzerát+ 2x foto
KONTAKT seznam s odkazy výbor
JAK NA TO – prac. certifikát, přihlášení na výstavy, zkoušek, vystavení PP, podmínky
cestování…
ODKAZY
Anketa – v části pro členy

Administrace – vkládání novinek, dokumentů, fotografií, možnost odkazů, anket, přidávání
dalších stránek a podstránek

Požadavky na nabídku:
V nabídce rozčlenit požadovanou cenu na vytvoření databáze, její technickou
podporu (po úkonech nebo paušálně za rok),
náklady na tvorbu webu
doba zhotovení
vyjádření k ovlivnění doby zhotovení tvorbou webu
údaje o společnosti
o doba na „trhu“
o velikost společnosti
o reference o Vámi provedených zakázkách v naší oblasti
vzor Vámi používané smlouvy na tuto zakázku
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