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1. Úvodné prihlásenie 

Po vpísaní https://forum.datalock.sk do adresového riadku internetového prehliadača sa Vám 

zobrazí úvodná obrazovka, ktorá Vás prehľadne naviguje na prihlásenie do fóra. 

Pre prihlásenie je potrebná registrácia. Po jej absolvovaní sa prihlasujete na úvodnej stránke 

svojim prihlasovacím menom a heslom.  

Úvodná stránka zobrazuje aj menný zoznam prihlásených diskutujúcich a stručnú štatistiku 

príspevkov. 

 

 

2. Registrácia 

Pred samotným vyplnením údajov registrácie si prosím pozorne prečítajte podmienky požívania 

fóra. Aby ste mohli fórum navštevovať musíte s registračnými podmienkami súhlasiť.  
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Používateľské meno musí byť v tvare meno.priezvisko – malé písmenká bez diakritiky. 

Dĺžka nesmie prekročiť 20 znakov. 

E-mailová adresa musí byť platná. Na túto adresu Vám bude doručené Vaše prihlasovacie meno 

a heslo. Na tejto e-mailovej adrese Vás budeme v prípade potreby kontaktovať. E-mailovú 

adresu musíte potvrdiť jej opätovným vpísaním. 

Heslo (minimálne 8 znakov) musí obsahovať VEĽKÉ písmeno, malé písmeno, číslicu. Heslo 

musíte potvrdiť jeho opätovným vpísaním. 

 

Meno a priezvisko – vyplniť aj s diakritikou 

Názov firmy – obchodný názov Vašej spoločnosti 

IČO – identifikačné číslo Vašej organizácie 

Telefón – pevná linka alebo mobil 

Pracovná pozícia – pozícia, ktorú zastávate vo Vašej organizácii 

Overovací kód – vpíšte do okienka pod obrázkom kód ktorý je znázornený v obrazci.  

 

Po vyplnení registrácie a odoslaní údajov, budú Vaše údaje overené spoločnosťou Asseco 
Solutions a.s.. Po overení údajov Vám bude zaslaný e-mail o aktivácii Vášho konta na 
forum.datalock.sk 
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3. Obsah fóra 

Po zadaní Vášho  prihlasovacieho mena a hesla sa dostávame na Obsah fóra. Tu sa nachádzajú 

základné diskusné skupiny – Informácie, Datalock Wéčko, Heslion Orange, Hotelové 

a Reštauračné systémy, Systémová podpora, Školenia. Nie je vylúčené, že v budúcnosti sa 

diskusné fórum rozrastie o nové diskusné skupiny. Do diskusnej skupiny sa dostaneme 

jednoduchým kliknutím na názov diskusnej skupiny. Vedľa názvu je štatistika tém, príspevkov 

a informácia o najnovšom príspevku, jej autorovi a čase, kedy bol príspevok vložený. 

Úvodná stránka po prihlásení okrem diskusných fór obsahuje: 

 vstup do Ovládacieho panela používateľa 

 vyhľadávanie 

 jednoduché filtrovanie zobrazenia (témy bez odpovedí, nové príspevky, aktívne témy) 

 FAQ – často kladené otázky 

 zoznam členov 

 odhlásenie 
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4. Ovládací panel používateľa 

Slúži ako prehľad užívateľských nastavení, na zmenu profilu používateľa, zasielanie súkromných 

správ. 

 

 

5. Profil 

V profile si môže používateľ upraviť svoje registračné údaje, prípadne doplniť voliteľné údaje 

o sebe. 
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6. Súkromné správy 

Súkromné správy slúžia na internú komunikáciu medzi jednotlivými používateľmi fóra. 

Štandardne sa Vám ponúka možnosť zadať novú správu. Je možné si však uložiť aj koncepty, 

prípadne prezerať doručené, neodoslané resp. odoslané správy. Môžete si nastaviť aj pravidlá na 

základe ktorých môžete automaticky smerovať správy do jednotlivých priečinkov. Napr. ak máte 

na fóre niekoho s kým si častejšie píšete a chcete mať správy od XY v samostatnom priečinku, 

stačí si ten priečinok vytvoriť a následne naňho vytvoriť pravidlo. 

 

 

7. Priatelia a nepriatelia 

V prípade, že s niektorým používateľom komunikujete častejšie, môžete si ho pridať medzi 

priateľov, resp. naopak, ak chcete ignorovat niektorého používateľa, pridáte ho medzi 

nepriateľov. 
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8. Stromová štruktúra diskusného fóra 

Diskusné fórum je tvorené tromi úrovňami – fórum, subfórum, téma. 

Príklad: Spin (1. úroveň) – Logistika (2. úroveň) – Zmena skladového obdobia (3. úroveň) 

 

1. úroveň – fórum 

 

2. úroveň - subfórum 
V našom prípade je subfórum napr. Logistika, ktorá spadá pod fórum Datalock Spin. 
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3. úroveň - téma 
Témou v našom prípade rozumieme jednotlivé „otázky“ v diskusii. Prípadné „odpovede“ 

považujeme za príspevky. 

 

 

9. Pridanie novej témy 

Novú tému pridáme kliknutím na tlačítko Nová téma. Do 

„predmetu“ vkladáme stručný popis príspevku, ktorý ho 

charakterizuje. Následne vkladáme samotný text príspevku. 

Text môžete náležite upravovať – zvýrazniť, zmeniť farbu, 

vložiť smajlíka  
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10. Vloženie prílohy 

Do každého príspevku je možné priložiť prílohu – dokument, obrázok, atd. Prílohu pridávame 

v spodnej časti príspevku – záložka Pripojiť prílohu. Stlačením tlačidla prehľadávať nám 

program otvorí okno v ktorom vyhľadáme súbor, ktorý chceme v príspevku umiestniť ako prílohu. 

 

 

Po zapísaní príspevku – novej témy – má autor príspevku stále ešte možnosť túto tému upraviť, 

pozmeniť, či prípadne zmazať. V prípade ak na tento príspevok už medzitým reagoval iný 

používateľ diskusného fóra, nie je možné tento príspevok mazať. Túto právomoc má len 

moderátor fóra resp. administrátor. 

 

V prípade, že máte záujem reagovať na istý príspevok, máte možnosť na tento príspevok 

odpovedať. Pod každým príspevkom je tlačítko Odpovedať. 
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11. Odpovedanie na príspevok 

Po zakliknutí tlačítka „Odpovedať“ sa Vám zobrazí textový editor na zadanie Vášho príspevku. 

 

 

Po uložení je odpoveď na príspevok zobrazená následovne. 
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12. Pohyb po fóre, vyhľadávanie 

V hornej časti obrazovky sa nachádza navigačný panel, ktorý slúži na pohyb po fóre. Kliknutím na 

názov úrovne sa presunieme na vybranú úroveň. 

 

Pod navigačným panelom sa nachádza okienko pre  rýchle vyhľadávanie vo zvolenom fóre.  

 

 

13. Rozšírené vyhľadávanie 

V pravej hornej časti obrazovky sa nachádza okienko s možnosťou vyhľadávania. Defaultne je 

nastavené na prehľadávanie celého fóra. V prípade, že chceme zadať podmienky vyhľadávania, 

klikneme na odkaz „Rozšírené vyhľadávanie“. 
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Po odkliknutí sa nám zobrazia možnosti rozšíreného vyhľadávania. Tu máte možnosť navoliť 

bližšie kritéria. 

 

 

14. Citácia príspevku 

V prípade, ak chcete citovať ktorýkoľvek príspevok  vo svojom príspevku, môžete použiť akciu 

„Citovať“.  
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Po kliknutí sa v hornej časti príspevku objaví odkaz na citovaný príspevok. Svoj komentár vpíšte 

pod citovaný odkaz. 

 

 

Citovaný príspevok vyzerá napríklad takto.  

 



 
15 

15. Ohlásenie príspevku 

V prípade, že narazíte na príspevok, ktorý sa Vám zdá byť urážlivý, prípadne ide o reklamu alebo 

sa týka inej témy, môžete pripojiť svoj vlastný komentár, alebo ho nahlásiť administrátorovi. 

Slúži na to akcia „Ohlásiť tento príspevok“. Príklad: 

 

 

Následne zvolíte, či príspevok obsahuje odkaz na nelegálny software, prípadne propagáciu 

webovej stránky alebo iného produktu, prípadne, že tento príspevok je mimo tému. 
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16. Zobrazenie pre tlač 

Ak si želáte niektorú diskusiu vytlačiť môžete tak urobiť akciou 

„Zobrazenie pre tlač“ v pravej hornej časti obrazovky. Následne 

sa Vám zobrazia príspevky v textovej podobe. Stránku si potom 

môžete vytlačiť.  

 

 

17. Sledovanie témy 

V prípade, že Vás niektorá téma bude obzvlášť zaujímať, môžete si ju nastaviť ako sledovanú. 

Následne, Vám budú doručované e-mailom informácie o nových príspevkoch Vami vybranej 

témy. V spodnej časti navigačného panela sa nachádza možnosť ozančiť tému na sledovanie. 

 



 
17 

Takým spôsobom ako sledovanie zapneme, tak ho vieme aj vypnúť, v prípade, že je zapnutné. 

 

Prehľad sledovaných tém si môžete skontrolovať v Ovládacom paneli používateľa na záložke 

Celkový prehľad, voľba Správa sledovaní. 

 


