
První kroky ke spuštění informačního systému Golferis ve Vašem klubu

1) Klubový certifikát pro synchronizaci s ČGF
Napište Tomáši Přikrylovi na tomas.prikryl@cgf.cz a požádejte jej o zaslání klubového certifikátu pro 
synchronizaci mezi ČGF a Golferis. Následně certifikát zašlete Tomáši Vrbickému na info@golferis.cz. 

2) Import současné členské databáze
Připravte si Vaši současnou členskou databázi do Excelu, pošlete Tomáši Vrbickému na info@golferis.cz 
ukázku, ať s Vámi odladí případné potřebné úpravy pro rychlý import Vašich dat do Golferis. 

Pokud budete provádět import z dat, která si o členech vedete na technickém serveru ČGF. Export ze serveru 
proveďte tímto způsobem:

3) Vyberte si, jaké služby budete chtít využívat, abychom ve spolupráci s Vámi připravili subdomény 
pro tyto služby.

Jaké služby budete chtít spustit? Pro ukázku přikládáme odkazy na jednotlivé služby, které můžeme pro Váš 
klub spustit.
 
On-line přihláška do klubu: https://prihlaska.golferis.cz/

Odebírání novinek z klubu: https://novinky.golferis.cz/

Jamkovka: https://jamkovka.golferis.cz/?zobraz=MTM  =  

Eklektik: https://eklektik.golf-roznov.cz/?zobraz=Ng  ==  

Výsledkové listiny celoroční tour: https://vysledky.fangle.cz/?id=7
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Doporučujeme připravit hned v první fázi všechny služby, abyste je mohli bez problému a rychle použít na 
novou sezónu.  Jednotlivé služby spustíme na Vaší doméně. Jména subdomén si můžete zvolit sami 
(jamkovka, eklektik..…). Musíte je nahlásit Tomášovi Vrbickému, aby na našem serveru provedl nastavení a 
na adresu umístil službu, která tam má být. Proto může byt např. místo vysledky.loretagolf.cz adresa 
tour.loretagolf.cz.
Služby není možné integrovat do Vašich webových stránek, ale pouze umístit odkaz na tuto stránku, kterou 
ON-LINE generujeme.
Pro každou adresu služby vygenerujeme ještě SSL certifikát pro zabezpečené spojení na stránku.

4) Příprava narozeninového přání Vašim členům
Elektronické přání k narozeninám si můžete nechat zpracovat od Vašeho grafika, nebo Vám přání připravíme
graficky u nás za orientační cenu od 500Kč. 
- na konci dokumentu jsou 2 ukázky jak mohou přání vypadat
- systém automaticky generuje do obrázku text včetně oslovení - "Vážený pane Nováku,......."
- stačí proto dodat grafiku v PSD, v PDF nebo v nejhorším v JPG a zdrojový kód v html.
- požadovaný rozměr je 1 000px na šířku. Dodanou grafiku si následně upravíme.

5) Příprava grafiky pro členský newsletter
Grafický návrh Vašeho členského newsletteru si můžete nechat zpracovat od Vašeho grafika, nebo Vám přání
připravíme u nás za cenu od 1 500Kč (de náročnosti).

- stačí proto dodat grafiku v PSD, v PDF nebo v nejhorším v JPG a zdrojový kód v html.
- grafika může být použita jak pro newsletter, tak i pro automaticky generované emaily: potvrzení o přijetí 
platby, email z jamkovky, email z přihlášky do klubu, email ze startovky a dalších emailů, které generuje 
GolferIS.
-  požadovaný rozměr je 1 000px na šířku. Dodanou grafiku si následně upravíme.
 
Pro správné odesílání newsletterů je třeba vložit nastavení do DNS, které Vám zajistí Váš správce webu nebo
počítačů. Toto nastavení Vám budeme schopni vygenerovat, jakmile nám sdělíte email nebo emaily, ze 
kterých budete newslettery odesílat.

6) Synchronizace příchozích plateb
V internetovém bankovnictví většiny bank se dá někde nastavit, aby se každé oznámení o příchozí platbě na 
účet odeslalo na email ve formátu zkratka vašeho klubu  @golferis.cz  . Tím se budou Vaše příchozí platby 
propisovat do Golferisu.

Pokud byste tuto funkci v bankovnictví nemohli najít (každá banka to má jinak a jinde), obraťte se 
na Vašeho bankovního poradce nebo na technickou podporu v bance, aby Vás navedli.

Poradíme Vám

S technickými dotazy Vám nejlépe poradí: Tomáš Vrbický, info@golferis.cz, 777 115 631

Dotazy na praktické využití Golferis v každodenní agendě zodpoví a nejlepší marketingově obchodní fígle 
Vám poradí: Jirka Novosad, novosad@golferis.cz, 777 345 913

Odpovědi na Vaše otázky a instruktážní videa najdete na webu help.golferis.cz
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Pěkné, v Golferisu vygenerované, narozeninové přání z Kaskády.

Ukázka vydařené grafiky newsletteru pro Golferis v podání Royal Golf Clubu Mariánské Lázně


