NÁVOD K POUŽITÍ KLIENTSKÉHO CENTRA- administračního systému DOMEČEK – DDM Bílina
Co lze v klientském centru vykonávat:




Přihlašovat sebe/ své děti na akce.
Kontrolovat stav přihlášek (jejich momentální stav).
Kontrolovat došlé platby či nezaplacené položky.

POSTUP REGISTRACE







Otevřete stránku: https://ddmbilina.iddm.cz/prihlaseni - zobrazí se: „Přihlášení“, „Zapomenuté
heslo“ a „Registrace“.
Pro prvotní přihlášení je nutné vyplnit kolonky ve sloupečku „Registrace“.
o e-mailovou adresu, heslo, znovu heslo pro kontrolu a jméno a příjmení zákonného zástupce
Po vyplnění údajů klikněte na tlačítko „registrovat se“.
V tuto chvíli by Vám měla přijít na váš e-mail automaticky vygenerovaná zpráva (e-mail) s potvrzením
registrace.
Pro správné zakončení registrace je potřeba kliknout na odkaz uvedený v e-mailu
Poté je možné se PŘIHLÁSIT. Vyplníme tedy dvě kolonky – e-mail a heslo, které jste zadali v
„Registraci“.

VÝBĚR AKCE













V menu vyberte položku akce.
Zobrazí se vám přehled všech akcí, na které je možné se přihlásit online.
Kliknutím na pole s akcí se zobrazí detailní informace o akci.
Klikněte na pole Přihlásit. Poté vyberete některého z účastníků spojených s vaším účtem nebo zvolíte
možnost „Nový účastník“.
Nyní už zadáváte PŘEDBĚŽNOU přihlášku na akci.
Vyberte, zda bude vaše dítě po skončení akce odcházet samostatně nebo v doprovodu (platí pro děti).
Vyplňte odpovídající typ školy (případně podle okolností mimoškolní dítě či nestudující - dospělý)
V dalším kroku se zobrazí osobní a kontaktní údaje, které prosím zaktualizujte. Některé jsou povinné,
jiné mohou být nepřístupné (nepotřebujeme je). Závisí to na typu školy a věku účastníka a také typu
činnosti, na kterou se hlásíte.
V dalším kroku vás prosíme o udělení souhlasů se zpracováním údajů, jsou-li potřebné. Také zde můžete
přihlášku doprovodit stručnou poznámkou (uvidíte ji potom ve formuláři přihlášky). Nakonec prosíme o
potvrzení seznámení s podmínkami účasti. Vnitřní řád najdete na webu ddmbilina.cz , popřípadě v recepci
k nahlédnutí.
Kliknutím na tlačítko „přihlásit“ odešlete celou přihlášku do našeho systému. Na úvodní obrazovce (menu
„úvod“) najdete přehled všech takto zadaných přihlášek a také stavu jejich úhrad.

Vezměte, prosím, na vědomí, že proces online přihlašování zakládá pouze předběžnou přihlášku, kterou
musíme následně potvrdit. Po potvrzení přihlášky dostanete emailem informaci o jejím schválení a také o
vygenerování přihlášky ke stažení a podepsání. Přihlášku si stáhnete z vašeho klientského účtu. Spolu s ní
obdržíte také pokyny k platbě. Úhradu proveďte prosím výhradně bezhotovostně na účet
896454389/0800 ČS Bílina. Je bezpodmínečně nutné dodržet správný variabilní symbol – v opačném
případě nebude platba spárována s vaší přihláškou a budeme vás považovat za dlužníky! Platbu můžete
provést také bankovní kartou na recepci DDM Bílina. V období do 30. 6. 2020 pouze po telefonické
domluvě.

