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informace od správců původního webu - Elišky a Tomáše Tintěrových (4.2.2012)
Placení:
Platby jsou dvojí – za hosting a za doménu. Chodí na ně faktury mailem, a to pro hosting
každých čtvrt roku a pro doménu asi 1x za 2 roky. Faktura přijde vždy v předstihu (asi 3
měsíce dopředu) a přijde mailem na adresu tksp@seznam.cz.
Historie a současnost klubových www stránek a celého systému:
Stránky vznikly v roce 2005, kdy redakční systémy dnešního typu nebyly k dispozici (resp.
jejich nákup si TKSP nemohl finančně dovolit). Tintěrovi v dané chvíli volili jediné možné
řešení a vytvořili funkční stránky, tzn. v roce 2005 to znamenalo start stránek za určitých
HW/SW okolností. Systém se ale dále opakovaně aktualizoval do nových a jiných
funkcionalit, takže nyní (únor 2012) je to celé různě poslepované a proto nepřehledné a proto
obtížně spravovatelné a proto obtížně komukoliv předatelné, přičemž s dalším časem se to
bude jen zhoršovat.
Současná situace je tedy taková, že systém představuje složitý moloch a jeho převzetí a další
správa jsou obtížné. Např. nyní je tam různorodý způsob obsluhy (starý způsob obsluhy
u starých příspěvků, jiný způsob obsluhy u novějších příspěvků), nakládání s příspěvky
ve skupinách není možné (příspěvky se evidují jednotlivě podle čísel a není možné příspěvky
skupinově promazávat, což vede ke kumulaci starých příspěvků/fotek), aktualizace systému
probíhá načtením celku a nikoliv načtením jednoho příspěvku (je to zdlouhavé).
Závěr je, že celý systém už dožil a není možné takový systém převzít. Turistické stránky jsou
hojně navštěvované a mají před sebou delší budoucnost, takže je třeba vytvořit nový systém.
Co do doby, než vznikne nový systém
Eliška se nabídla spravovat stávající web ještě nějakou dobu, např. do července 2012.
Tomáš se nabídl předat svoje zkušenosti, jak by měl turistický web vypadat a co by na něm
mělo být.
Stávající web
Postřehy, co Tintěrovi vypozorovali při správě stávajícího webu:
a) Propozice je potřeba dávat ve třech provedeních – Word, PDF a plný text. Word je tam
proto, že někdo si z wordu kopíruje určité části textu. PDF je proto, že to vždy zachová
čitelnost a formát. A plný text je proto, že někdo v práci má zablokováno otevírat přílohy.
b) Chce to zachovat všechny historie, protože vedoucí chodívají na webu do různých starých
akcí a stahují si buď svoje původní akce nebo se inspirují akcemi jiných.
c) Zachování historií provést tak, že na novém webu bude odkaz na původní weby (ty již
se nebudou upravovat, takže s nimi nebude práce). Na stávajícím webu jsou vyexportované
čistě jako soubory, takže není ani třeba udržovat v chodu původní systém.
d) Tintěrovi mají zálohu i na starý web Vaška Dusíka, přičemž Vašek Dusík dal předběžný
souhlas pro publikování dřívějšího webu (kvůli dohledání třeba starých propozic).
e) Historie lze tedy řešit pouze odkazem na minulé weby, protože ty snad stovky existujících
příspěvků přenášet do nového systému by bylo úmorné a bylo by to zbytečné.
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