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Základní manuál pro uživatele
Registrace
V horním menu klikněte na záložku „Přihlášení“ a pokračujte kliknutím na tlačítko „Chcete se
registrovat?“.
Zobrazí se stránka „Registrace nového uživatele“. Zde vyplňte všechny povinné údaje (nepovinné údaje
jsou: Telefon, Poznámka) a potvrďte „Souhlas s obchodními podmínkami“ (povinný) a „Souhlas se
zpracováním osobních údajů pro obchodní a marketingové účely“ (nepovinný).

Aktivace účtu
Po odeslání registračních údajů se zobrazí uživatelský profil, a zároveň je na Vaši emailovou adresu
odeslána zpráva s žádostí o potvrzení registrace kliknutím na příslušný odkaz. Odesílatelem je adresa
podpora@pracevdatech.cz. Zpráva může mít určité zpoždění. Pokud zprávu nenaleznete ani po
několika minutách od registrace, zkontrolujte složku s nevyžádanou, popř. hromadnou poštou.

První přihlášení a výběr služby (objednávka předplatného)
Po kliknutí na link v doručené zprávě budete přesměrováni na stránku s potvrzením emailu/registrace.
Přes zde uvedený odkaz pokračujte na stránku pro přihlášení, kde prosím vyplňte své přístupové údaje
zadané při registraci.
Po přihlášení se zobrazí uživatelský profil, v němž je možné vybrat jednu z forem předplatného –
STANDARD (varianta 3/6/12) nebo PREMIUM. Kliknutím na jednu z možností si zvolíte konkrétní typ
předplatného. Následně je poslána další emailová zpráva, tentokrát s instrukcemi pro platbu
předplatného.

Po připsání platby Vám bude aktivován přístup k vybrané službě.
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Mapa zaměstnanosti
•

Tato stránka poskytuje informace o počtu osob zaměstnaných ve vybrané profesi (popř. více
vybraných profesích) ve zvoleném členění. Pro zobrazení stránky na větších monitorech je
výhodné využít „režim zobrazení na celé stránce“, který se aktivuje kliknutím na ikonu
umístěnou v pravém dolním rohu stránky.

•

Výběr profesí se provádí přes okno pro fulltextové vyhledávání, z vyhledané skupiny je pak
možné vybrat jednotlivé profese kliknutím na jejich název. Vybraná profese se zařadí do
výběru, který je umístěn pod fulltextovým oknem.

•

Kliknutím na vybraný kraj na mapce se zobrazí příslušné počty za daný kraj.

•

Graf v dolní části stránky poskytuje přehled počtů za jednotlivé kraje ČR. Kliknutím na ikonu
se zobrazí počty osob zaměstnaných ve vybrané profesi (popř. více vybraných profesích)
v jednotlivých okresech ČR. Dalším kliknutím na ikonu
se zobrazí počty za jednotlivé
profese (pokud uživatel vybral více profesí). Návrat o úroveň výše / zpět v přehledu se provede
kliknutím na ikonu

•

.

Detailní informace o vybraném kraji jsou k dispozici na druhé straně, kterou uživatel zobrazí
přepínacím tlačítkem
okresy v kraji.
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Mapa žáků středních škol
•

Tato stránka poskytuje především informace o počtech:
✓ žáků, kteří studují ve vybraných školních oborech (ve vazbě na profese),
✓ absolventů vybraných oborů v předchozím školním roce,
✓ absolventů, kteří budou pokračovat ve studiu (kvalifikovaný odhad),
✓ absolventů, kteří nastoupí do zaměstnání (kvalifikovaný odhad).

•

Školní obory lze definovat přímo přes okno pro fulltextové vyhledávání. Vhodné je ale využít
přímo funkčnosti umožňující vyhledání školních oborů ve vazbě na vybrané profese (výběr
profesí se provádí stejným způsobem jako na stránce Mapa zaměstnanosti).

•

Data lze zobrazit pro vybraný kraj (popř. více vybraných krajů) kliknutím na interaktivní mapce.

•

V části „Seznam škol pro spolupráci“ lze vybrat jednu nebo více konkrétních škol (pomocí
kombinace levého tlačítka myši a klávesy CTRL).

•

Detailní informace o vybrané škole jsou k dispozici na druhé straně, kterou uživatel zobrazí
kliknutím na přepínací tlačítko
. Zde jsou k dispozici kontaktní údaje na školu a
detailní počty související s vybraným oborem (vybranými obory).
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HR monitor
•

Modul obsahuje informace týkající se lidských zdrojů získané pravidelným průzkumem mezi
zaměstnavateli. Informace jsou dostupné na několika tematických stránkách. Listování mezi
jednotlivými stránkami se provádí přes přepínací tlačítko

•

Pomocí základních filtrů lze data třídit a zobrazovat např. podle oborového zaměření firmy,
velikosti firmy, regionu atd.

•

Konkrétní grafy a data lze využít pro filtrování a zobrazení detailnějších informací, kliknutím na
příslušný graf nebo jeho část.
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