Whois – údržba pracovních kontaktů na konkrétní pracoviště
(dostupné pověřené osobě)
Úvod
Whois je centrální evidence osob, které mají nějaký vztah k UK (zaměstnanců, studentů, účastníků
programů celoživotního vzdělávání, členů orgánů univerzity a fakult atd.) a slouží mimo jiné
k vyhledávání kontaktů na tyto osoby. Najdete ho na webové adrese whois.cuni.cz . Pro vyhledávání
osob a jejich veřejných kontaktů není nutné se přihlašovat, pro údržbu kontaktů je přihlášení nutné.
Vyhledává se zadáním libovolné části jména do pole Hledaný výraz, lze i bez použití diakritiky.
Kontakty se dělí na:
-

-

Pracovní – e-mail, telefon, případně místnost – spravuje pověřená osoba konkrétního
pracoviště, jde o kontakt na pracoviště a až na odůvodněné případy jde o kontakt veřejný.
Zde zadané pracovní kontakty budou nadále sloužit pro vyhledávání osob na webové stránce
fakulty a jako podklad pro Karolínku
Osobní – e-mail, telefon, adresa – jsou neveřejné, slouží pro komunikace osobního oddělení
se zaměstnancem, zadá je osobní oddělení a každý zaměstnanec je udržuje dle reality
Kontakty přenesené ze studia – lze je měnit pouze přes SIS (případně požádáním o opravu
příslušného studijní ho oddělení)

U každého kontaktu lze nastavit, zda je veřejný či nikoliv. Veřejné by měly být kontakty pracovní.
Osobní kontakty, které slouží pouze osobnímu oddělení např. po dobu Vaší nemoci, jsou
neveřejné, vidí je pouze personalisté případně další osoby s přiděleným právem udržovat kontakty.
Telefon a mail, který je uveden jako první, je využíván v dalších agendách, proto je nutné, aby
zaměstnanec i pověřená osoba pro zprávu kontaktů udržovala na prvním místě vždy kontakt
pracovní.

Whois – přihlášení
Pro přihlášení slouží ikonu zámečku
vpravo nahoře či odkaz Přihlásit
vpravo dole. Přihlašujete se pomocí
Centrální autentizační služby UK
(CAS), login a heslo je tedy stejné
jako do SIS, OBD, Spisovka, Moodle
apod.

Obr.1

Úprava pracovních kontaktů – pověřená osoba
Po přihlášení je nutné vyhledat příslušného zaměstnance např. pomocí vyhledávací funkce (Obr.2)

Obr.2
Kliknutím na jméno nalezeného pracovníka otevřete kartu zaměstnance a přejdete na záložku
Kontakty. Automaticky byste měli být v editačním režimu. Pokud záložku Kontakty nemáte
dostupnou, jste pravděpodobně v prohlížecím režimu a do editačního režimu přejdete pomocí
tlačítka „Přepnout na editační režim“ (v náhledu je červenou šipkou označeno opačné tlačítko
„Přepnout do prohlížecího režimu“ ). Pokud není dostupné tlačítko pro přepnutí režimu, nemáte na
úpravu kontaktů zaměstnance dostatečná práva. (Obr.3)

Obr.3

Na kartě Kontaktů máte následující možnosti (viz. Obr. 4)

Obr. 4
- Založit potřebné údaje - Telefon, Email, případně Kontaktní adres či místnost, kde dotyčný
pracovník sídlí (viz Obr. 4. červená šipka), kontakty založené pověřenou osobou jsou vždy kontakty
pracovními – postup zadání nového kontaktu viz. níže.
- Editovat již dříve doplněné údaje (viz Obr. 4 žlutá šipka) - pak údaj opravíte klepnutím na ikonu
editace
– editovat jako pověřená osoba můžete pouze kontakty pracovní, osobní kontakty může
upravovat zaměstnanec a osobní oddělení. Kontakty studijní může upravovat student či studijní
oddělení.
- Pokud je údaj chybný, lze ho smazat – ikona

( viz Obr. 4. modrá šipka).

- První kontakt je považován za hlavní a přenášen do dalších aplikací (OBD, Spisovka apod.), jako
první tedy musí být vždy kontakt pracovní, pořadí kontaktů změníte pomocí šipek – trojúhelníků
(viz. Obr.4 zelená šipka).
Některé údaje nelze smazat ani upravit, zaměstnanec sám nemůže smazat či upravit:
-

Kontakty přenesené ze SIS z průběhu studia. Tyto lze opravit pouze přes SIS, ale standardně
jsou neveřejné.
Kontakty osobní, zadané přímo pracovníkem nebo osobním oddělením

Zadání nového kontaktu
Provedete tlačítkem „Přidat“ – vyplníte požadované hodnoty. U pracovního kontaktu je vždy nutné
vyplnit i konkrétní pracoviště (zaměstnanec může mít na různá pracoviště různé kontakty), které
vyberete z organizační struktury fakulty.. Nastavení, zda se jedná o veřejný či neveřejný kontakt,
ponechte na hodnotě veřejný a potvrdíte tlačítkem „Odešli“ (viz. Obr.5)

Obr.5

Kontrola vyplněnosti kontaktů.
Doplnění kontaktů lze provést přehledně pomocí volby Přehledy, sestavy a exporty – Vyplněnost
kontaktů. V pravé části se otevře obrazovka, kde doplníte své pracoviště a dále zaškrtnete
požadované údaje dle náhledu (viz. Obr.6) a stisknete „Vyhledat“.

Obr. 6

Pod výčtem voleb se objeví přehled zaměstnanců s jejich pracovními kontakty, kde můžete pomocí
tlačítka „Upravit kontakty“ snadno kontakt upravit nebo doplnit obdobně jako když pracujete
s jednotlivými zaměstnanci (viz. Obr.7).

Obr. 7

Náhled na celé pracoviště

Obr. 8
Klikáním na jednotlivé osoby v náhledu celého pracoviště lze též provádět údržbu kontaktů.
Náhled na celé pracoviště (viz. Obr.8) lze získat kliknutím na jeho název u konkrétního zaměstnance
(zobrazí se pokud se přepnete u konkrétního zaměstnance do prohlížecího režimu)nebo přes volbu
Organizační struktura (viz. Obr. 9)

Obr. 9
Po zvolení záložky Organizační struktura se zobrazí rozbalovací strom organizační struktury UK (viz.
Obr.10)

Obr.10

Postupným klikáním na znaménko + ho rozbalíte až k svému pracovišti. Případně můžete použít volbu
Prohledat strukturu a pracoviště nalézt rovnou (viz. Obr. 11)

Obr.11

