Whois – údržba osobních kontaktů
(dostupné každému zaměstnanci UK)
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
Osobní – e-mail, telefon, adresa – jsou neveřejné, slouží pro komunikace osobního oddělení
se zaměstnancem, zadá je osobní oddělení a každý zaměstnanec je udžuje 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 označován jako hlavní a 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 – viz. obr.1

Obr.1

Změna vlastních osobních údajů zaměstnancem
Osobní údaje jsou dostupné pouze zaměstnanci, částečně pověřeným pracovníkům pro údržbu
kontaktů a osobnímu oddělení, pokud nenastavíte konkrétní kontakt jako veřejný. Kontakt
nastavený jako veřejný je dostupný komukoliv.

Pokud Vaše obrazovka neodpovídá obr.2 zvolte si v horní liště“ (viz Obr. modrá šipka) nebo v nabídce
vpravo volbu „Seznam kontaktů“.
Dále vyberte „Moje osobní a kontaktní údaje“ (viz Obr. 2. červená šipka)

Obr. 2.

Následně vyberte volbu „Kontakty“ (viz Obr.4.)

Obr. 3

- Zde se doplňují potřebné údaje - Telefon, Email, případně Kontaktní adresa (viz Obr. 4. červená
šipka), postup viz. níže
- Pokud už v kontaktech nějaké údaje máte, chcete je opravit a máte k dispozici volbu pro editovaní
, pak můžete údaj upravit klepnutím na ikonu editace (viz Obr. 3. žlutá šipka).
- Pokud je údaj chybný, lze ho smazat – ikona

( viz Obr. 3. 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.3 zelená šipka)
Poznámka:
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 zadané osobou pověřenou správou pracovních kontaktů

Zadání nového kontaktu
Provedete tlačítkem „Přidat“ – vyplníte požadované hodnoty, včetně nastavení, zda se jedná o
veřejný či neveřejný kontakt a potvrdíte tlačítkem „Odešli“. Osobní (nepracovní) údaje
doporučujeme ponechat vždy jako neveřejné.

Poznámka:
Údaj Bankovní účet zde nemá význam, je evidován přímo ve mzdovém systému, v případě studentů
v SISu, je zde rektorátem připraven pro budoucí využití. Pokud nabude významu, budete o možnosti
udržovat si aktuální bankovní spojení prostřednictvím Whois informováni.
Pokud dojde ke změně Vašeho účtu pro výplatu mzdy, nestačí ho zde vyplnit, ale je nutné nahlásit
číslo nového účtu na Osobním a mzdovém oddělení, případně pro výplatu stipendií provést opravu
v SISu v sekci O mne.

