Jak se stát řadičem na vagonWEBu
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Vytvořte si uživatelský účet na adrese www.vagonweb.cz/registrace.php
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Po vytvoření napište na vagonweb@vagonweb.cz, pod jakým jménem jste se registrovali a zda máte
zájem o plánované nebo o skutečné řazení (nebo o oboje).
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Jakmile vám přijde informace o aktivaci účtu, můžete se přihlásit do administrace na adrese
www.vagonweb.cz/admin/
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Na úvodní stránce administrace klikněte v horním menu na Řazení
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Tím se dostanete na hlavní stránku sekce řazení. Zde si můžete přečíst Pravidla a Nápovědu.
Pravidla jsou závazná, jejich nerespektování může mít za následek odnětí přístupu do
administrace.
Formulář pro vyhledávání vlaků,
lze zadat jeden parametr
nebo kombinaci více parametrů.

Odkazy pro vložení
nového vlaku

V této části se budou zobrazovat
odkazy na kategorie vlaků, které
vytvoříte.

Návody a pravidla
pro zpracování řazení vlaků

Odkaz pro přístup k pomůckám VOD
(dokumenty, podle kterých je řazení vytvářeno)

Tabulky s rozdělením vlaků
mezi jednotlivé správce.

Přístup do dalších roků.

Tipy pro začátek:
- Pročtěte si pravidla a doporučené postupy.
- Pomocí vyhledávání vlaků se podívejte, jak jsou zpracovány existující vlaky
(do vyhledávacího formuláře zadejte např. číslo vlaku a je nutno nastavit Zobrazit: Vše).
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Pokud máte zájem vytvářet plánované řazení, podívejte se nejprve do Tabulek s rozdělením vlaků
mezi jednotlivé správce, kde najdete, které skupiny vlaků jsou ještě neobsazeny a tudíž volné ke
zpracování.
Pokud si některé vlaky vyberete, kontaktujte příslušného správce skupiny. Nezačínejte vytvářet vlaky
dříve, než vám správce potvrdí přidělení vlaků.
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Kliknutím vlevo na odkaz Nový vlak: Plánované otevřete formulář pro vložení nového vlaku:
Kliknutím na zkratku dopravce se vedle zobrazí nabídka
dostupných vozů (ve výchozím stavu obvykle pouze vozy).
Hnací vozidla lze zobrazit po kliknutí na tlačítko v řádku druh
(např. dlok = dieselové lokomotivy, emu = el. vozy a jednotky).
Alternativní nátěry lze zobrazit kliknutím na tlačítko v části nátěry,
popřípadě lze zobrazit vše.

Formulář pro vložení (úpravu) vlaku.
Základní nápověda je uvedena u jednotlivých polí,
podrobnosti v části Návody a pravidla (viz předchozí stránka).

Kliknutím na obrázek se přenese kód vozu do formuláře.
Takto lze „naklikat“ celý vlak.

Tlačítka pro obrácení pořadí
stanic a pro posun času
(po jedné hodině)
Malá čísla u některých polí slouží k vyvolání předvoleb.
V části Nastavení si můžete pro některá pole uložit
často používané hodnoty a tyto pak kliknutím na číslo
jednoduše načíst do formuláře.

Tlačítka pro uložení vlaku a
pro náhled (bez uložení).

Tlačítka pro obrácení pořadí vozů

Nevratně smaže vlak

Náhled vlaku je zobrazen
v dolní části stránky.

Určuje viditelnost vlaku
pro veřejnost

Klonovací tlačítka, která vytvoří nový vlak, a to buď:
přesnou kopii, kopii s číslem vlaku o 2 vyšší nebo nižší
a časovými údaji posunutými o 1 nebo 2 hodiny,
nebo kopii vlaku s obrácenou trasou i vozy.
Čtyři prostřední tlačítka jsou ideální pro rychlé
vytváření stejných vlaků jezdících v pravidelném taktu.
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Vyplněním formuláře vytvoříte svůj první vlak :-)
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Než se pustíte do dalších vlaků, kontaktujte svého správce, aby vám vlak zkontroloval, zda odpovídá
našim standardům. Další vlaky už nemusíte nechávat kontrolovat, můžete je zveřejnit ihned po
vytvoření.

Tipy pro vytváření vlaků:
- Pro vlaky jezdící v pravidelném taktu a v podobném řazení je výhodné udělat nejprve vlaky jednoho
směru (např. sudá čísla). Pomocí klonovacích tlačítek můžete rychle vytvořit další vlak, který podle potřeby
upravte, uložte a znova klonujte. Je-li řazení úplně stejné a jízdní řád pravidelný, stačí nadefinovat jen první
vlak, uložit a další vytvořit jen na dvě kliknutí (Klonovat a Uložit nový). Takto v ideálním případě lze rychle
naklikat polovinu vlaků na trati :-) Druhý směr (lichá čísla) pak vytvoříte stejným způsobem.

Často kladené otázky (FAQ)
Jak otočím obrázek vozu?
Pro zobrazení obrázku vozu z druhé strany je potřeba v kódu před koncové plus připsat pomlčku, např.:
*ČD Bfhpvee 295****-+
Ne všechny vozy mají uložen i druhý obrázek, proto to v některých případech nemusí fungovat.

Jak udělám „překlápěcí“ varianty několika vozů
Dva vozy, které se mají střídat na jedné pozici ve vlaku, se vloží za sebou jako dva běžné vozy, ale u prvního
vozu z této dvojice se v kódu koncové plus nahradí za zavináč, např.:
*ČD A 149***@
*ČD B 249***+
Vozů se zavináčem může být víc, tím lze dosáhnout překlápění i tří a více vozů na jedné pozici.

Jak vytvořím více variant jednoho vlaku (např. zvlášť pro pracovní dny a zvlášť
pro víkendy)
Každá varianta se vytvoří jako běžný samostatný vlak. Pokud tyto vlaky budou míst stejný druh, stejné číslo
a stejné zkratky železnic, pak se na stránce pro veřejnost zobrazí všechny vlaky najednou na jedné stránce.
V administraci se ale trvale zobrazují jako samostatné vlaky.

V levém menu se mi nezobrazují některé odkazy
Levé menu se generuje tak, aby obsahovalo odkazy na kategorie vlaků, které tvoříte. První vytvoření menu
je automatické, další je až po kliknutí na tlačítko „Aktualizovat“. Avšak pro generování menu se vybírají jen
vlaky s „čistou“ kategorií (tj. vlaky, které nemají více druhů oddělených lomítkem).
Pokud vytvoříte např. 10 vlaků s druhem Sp/REX a žádný jiný, tak se nevytvoří ani odkaz Sp ani REX. Odkaz
se vytvoří, až bude uložen alespoň jeden vlak samostatné kategorie Sp nebo REX. Pokud žádný takový vlak
nebudete vytvářet, je pro vytvoření odkazu v menu nutné uložit alespoň fiktivní vlak , který nebude veřejný.

Koho kontaktovat
V případě dotazů k vytváření vlaků kontaktujte nejprve „svého“ správce (tj. ten, kdo vám potvrdil přidělení
vybraných vlaků).
V případě technických problémů, požadavku na přidání chybějících vozů, nebo ve všech záležitostech
ohledně historického řazení je kontaktní adresa vagonweb@vagonweb.cz. Na tuto adresu se můžete bez
obav obrátit i s jakýmkoli jiným dotazem.

