Podklady pro dotaci Můj Klub - výsledky
1) Kde export najdu
Po přihlášení do IS ORIS – Administrace klubu – Přehledy – Klubové statistiky výsledků dle data.

2) Jak export nastavit
a) Po kliknutí na „Klubové statistiky výsledků dle data“ vybereme Členové klubu – počet
absolvovaných závodů.

b) Poté v druhém řádku nastavíme, od kterého data chceme zobrazit výsledky
jednotlivých členů klubu a to buď zapsáním v požadovaném formátu RRRR-MM-DD
nebo pohybem v kalendáři (černé šipky) a zakliknutím data.

c) Když máme nastaveno, klikneme na „Zobrazit“.

3) Úprava exportu
Na základní stránce vidíme v levém sloupci kategorie a sumu výsledků, kterou celkem zaběhli
členové klubu ve vybrané časovém úseku.
Na příkladu níže vidíme, že v klubu OK Chrastava od 02. 01. 2019 zaběhly dívky D10 celkem
47 výsledků na oficiálních a 0 na neoficiálních závodech. Po rozkliknutí kategorie bychom
viděli počet zaběhlých závodů pro jednotlivé dívky (registrační číslo).

a) Chci omezit výběr kategorií
1) kliknu na pole „Kategorie OB“
2) poté kliknu na „Vyber vše“, tím zruším výběr všech kategorií.
3) následně kliknutím vyberu kategorie, které mě zajímají (tady pouze D21)
4) kliknutím na „Provést“ si upravím export

Následně v exportu vidím jen kategorie, které byly v předchozím okně vybrány, v tomto
případě tedy pouze D21.

Kliknutím na políčko D21 si zobrazím jednotlivé členy (registrační čísla) a jejich počet
absolvovaných závodů (výsledků) od zadaného data.

b) Chci v exportu místo registračních čísel vidět jména
V základní tabulce kliknu v pravém horním rohu na „Pole“.

1) V levém sloupci zakliknu „Jméno“.
2) Odkliknu „Reg. číslo“.
3) Provést.
Kliknutím na políčko D21 si zobrazím jednotlivé členy (jména) a jejich počet absolvovaných
závodů (výsledků) od zadaného data.

(!) V sekci „Pole“ lze zobrazit mnoho dalších dat (kraj, oblast, věk, apod.). (!)

4) Stažení exportu
Když tabulka zobrazuje data, která potřebuji:
1)
2)
3)
4)

kliknu v levém horním rohu na „Export“
vyberu v jakém formátu ho požaduji (HTML, Excel, PDF)
vyberu, zda chci dokument na výšku („Nastojato“) nebo na šířku („Naležato“)
kliknu na „Proveď“ a uložím

(!) Tabulka se vždy exportuje tak, jak zrovna vypadá na obrazovce (!)

