ZÁPIS ZE SCHŮZKY DNE 21. 12. 2010

Zpracoval: Filip Šenk
Dne 5. 01. 2011
Pro zákazníka: Česká basketbalová federace

Zápis ze schůzky dne 21. 12. 2010

Úkoly, které je potřeba nejprve schválit na ČBF
1) Podpora historie družstev – tzn nevytvářet nová družstva pokud sestoupí do
oblastí, nebo postoupí z oblastí.
2) Haly – sjednocení hal a jejich historií.
3) Řešit přes ČABR – aby měli všichni rozhodčí přístup do systému

Začít používat a obecné informace
Kalendář – používat pro akce, které se u Vás v oblasti budou konat
Tvorba rozpisů – používání připravených rozpisů, kopírování vlastních rozpisů
Rozhodčí v oblasti - musí být v systému
Hlášenky – měsíc do předu odesílat, nejpozdější zadání ze service = 7 dnů
V servisu není možné přidávat hostování. Pouze administrátor může (v praxi to
znamená, že pouze oblastní řídící orgán může přidat na soupisku hostující
hráče).
Delegace – rozesílání na 0 – 14 dní dopředu (pokud je zadáno dříve nevadí,
bude odesláno až 14 dní před zápasem)
Tisk delegace oblastí přes klik pravým tlačítkem myši → „tento rám“ →
„vytisknout tento rám“

Úkoly, které se vyřeší ihned
1) Obecné - Souhrny odeslaných mailu odesílat oblastem (i delegace) VYŘEŠENO
2) Administrace - oblasti – soutěže – přiřazení rozhodčích - seřadit podle
rozhodčích a jejich příjmení - VYŘEŠENO
3) Veřejná část - přidání ke klubům jméno organizačního pracovníka a pak v
klubu přidat k družstvu organizačního pracovníka – VYŘEŠENO
4) Administrace - haly přejmenovat místo na název – VYŘEŠENO
5) Veřejná část - text „rozhodčího zajistí organizátor soutěže“ smazat „soutěže“ VYŘEŠENO
6) Administrace - pokusit se kontrolovat formátování telefonu do skupin, 123 456
789, a formátování skóre podle čtvrtin 12:22 16:23 18:55. - VYŘEŠENO
7) Administrace - kód soupisky zobrazit vedle seznamu soupisky, generovat kód
pouze z velkých písmen - VYŘEŠENO
8) Administrace - při zrušení poslat i kontrolní mail oblasti – „pro zrušení
administračními pracovníky nelze poslat kontrolní email – administrační
pracovník může zkontrolovat v menu E-maily
9) Veřejná část - při slučování problémových fází (hrají holky a kluci dohromady,
různé věkové skupiny) zobrazit součtovou tabulku fáze i bez zadání kombinace
zápasů všech zúčastněných družstev – JEŠTĚ NENÍ
10) Administrace - oblastem zobrazit menu položku v levém menu E-maily VYŘEŠENO
11) Administrace i veřejná část - při zajištění rozhodčích pořadatelem zobrazit i
případně zadaného rozhodčího - VYŘEŠENO
12) Administrace - oblastem zobrazovat nad modulem obsah ve frontu u
kategorie – JEŠTĚ NENÍ
13) Veřejná část - Oříznutí statistik pro oblasti – VYŘEŠENO
14) Administrace - Zobrazení kódu soupisky u výpisu v administraci pro lepší
kontrolu – VYŘEŠENO

Informace o spouštěných skriptech
1) cron_game_for_week_reminder.php - neděle (01:50)
2) cron_game_report_reminder.php - ut,pa (01:40)
3) change_game_mail.php - kazdy den (00:30)
4) result_mail.php – po,st,pa (0:10) – 2 dny po nezadání
5) result_statistics_reminder_mail.php - út,pa (00: 00)
6) team_umpire_rating_mail.php – ut,pa (01:00)
7) cron.delegation.php – každý den (0:30)
1) cron_game_for_week_reminder.php Řídící orgán dostane také
Nalezne všechny zápasy, které se mají uskutečnit od pondělí do nedělě
následujícího týdne a odeslat všem zúčastnělým automatickou delegaci na
týden dopředu – aby nezapomínali. Všem zúčastněným, tzn rozhodčí, případně
komisaři, družstva.
2) cron_game_report_reminder.php Řídící orgán dostane také
Nalezne všechny zápasy, které se mají uskutečnit od pondělí do neděle
následujícího týdne a u jejich hlášenek zkontroluje, jesli májí zadánu halu a v
případě neúplnosti pošlou informační mail, aby byly hlášenky zkontrolovány.
3) change_game_mail.php Řídící orgán dostane také
Skript pro vytvoření a rozeslání hlášenek o změně haly, času.
4) result_mail.php Řídící orgán dostane také
Skript pro rozesílání upomínek nevyplnění výsledků zápasů.

5) result_statistics_reminder_mail.php Řídící orgán dostane také
Skript pro rozesílání upomínek nevyplnění statistik hráčů zápasů.
6) team_umpire_rating_mail.php Řídící orgán dostane také
Skript pro rozesílání upomínek o nevyplnění hodnocení rozhodčích.
7) cron.delegation.php Řídící orgán dostane také
Automatizované nahrazení rozesílání delegací. (0 – 14 dnů dopředu)
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