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PRVNÍ PŘIHLÁŠENÍ KROK ZA KROKEM 
Pro registraci do databáze napište, prosím, email s žádostí o vytvoření účtu pro vaší instituci a pro 

jednoho či více kontaktních osob na databaze@transfera.cz. Pro vytvoření účtu je potřeba jméno, 

příjmení, email a telefonní kontakt. U jednotlivých projektů, které budou kontaktní osoby zadávat se 

bude zobrazovat pouze jméno a kontaktní email. Telefonní kontakt je nutný zadávat pro účely správy 

databáze, která bude schopná kontaktovat zodpovědné osoby napřímo a probrat s nimi případně 

nesrovnalosti ve formuláři projektu.  

Jakmile vám správa vytvoří účet, dostanete informační email, ve kterém bude uvedené vaše 

uživatelské jméno a automaticky vygenerované heslo. Pro změnu hesla, je nutné se poprvé přihlásit 

s vygenerovaným heslem a změnit v nastavení účtu. 

Vstup do uživatelského zobrazení 
Na webových stránkách www.transfera.cz je v pravém horním rohu ikonka uživatelské sekce.   

 

  

mailto:databaze@transfera.cz
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Po rozkliknutí se dostanete do uživatelské sekce, kde po vás bude vyžadováno uživatelské jméno a 

heslo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po přihlášení se dostanete do hlavní nabídky uživatelského zobrazení, kde můžete spravovat váš účet. 

Skrze ikonu uživatelského účtu jde zakládat nové projekty, procházet stávající projekty, upravit účet 

instituce nebo vlastní účet.

 

 



Změna hesla 
Zde můžete měnit heslo: 

 

Změna osobních údajů 
Anebo pozměnit osobní údaje spolu s možností zveřejnění či skrytí kontaktních informací u 

jednotlivých projektů: 

  



ZALOŽENÍ NOVÉHO PROJEKTU 
Založení nového projektu, správa stávajících projektů je možná skrze ikonku uživatelské sekce: 

 

Po rozkliknutí možnosti vytvoření nové technologie se vám otevře online formulář karty projektu 

k vyplnění. Formulář prosíme vyplnit v české i v anglické mutaci. 

 



 

Jednotlivé kategorie, prosíme, vyplnit v celých větách.  

Na konci formuláře jsou různé možnosti uložení projektu. „Uložit“ a „Uložit a zůstat“ umožňuje na 

kartě projektu pracovat ještě před odesláním ke schválení Správě databáze. Volbou „Uložit a odeslat“ 

se formulář odešle ke schválení Správě databáze. Stále však můžete informace upravovat. Poprosili 

bychom, abyste odesílali až finální verzi. 



Po odeslání se vám otevře karta projektu a můžete se vrátit na přehled svých technologií.

 

Zde se vám zobrazují veškeré vámi zadané projekty i se statusem.  

   

 

 



Off-line úprava karty projektu 
Informace k uloženým projektům je možné upravovat i v off-line verzi, kterou budete muset následně 

nahrát.  

 

Formulář se stáhne ve formátu excelové tabulky: 

 

 



Pro nahrání vyplněné excelové tabulky a přenos informací do on-line verze, musíte zpět do karty 

daného projektu a vybrat možnost „Nahrát Excel s daty“. Váš projekt můžete exportovat i v .pdf 

formátu: 

 

 UPRAVENÍ ÚDAJŮ O INSTITUCI 
V aplikaci je možné pozměnit údaje o instituci samotné. Můžete změnit kontaktní údaje, jméno i 

nahrát nové logo. Změny se promítnout pouze v rámci databáze projektů a institucí. Změny 

přesahující databázi je nutné nahlásit vedení Transfera. 

 



V profilu instituce vyberte možnost „Upravit instituci“. 

 

 


