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Přihlašovací formulář je na adrese www.nutriaction.cz, vyplňte uživatelské jméno /email/, heslo 
a vyberte typ zařízení do kterého se chcete přihlásit. Pro každé zařízení se musíte přihlásit zvlášť, 
hesla mohou být stejná.

Pokud Vám nefunguje heslo, klikněte na odkaz “Zapomenuté heslo” a následně postupujte dle 
návodu

1. Přihlášení do systému
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Úprava zařízení 
sekce, kde můžete upravit základní údaje, např. název, adresu, kontaktní informace, ale také přidat 
nové uživatele, kteří mohou následně pod svým jménem vstupovat do systému a pracovat s ním.

Klienti 
Přehled klientů ve Vašem zařízení. Zde můžete zadávat a upravovat klienty, vkládat nové protokoly 
a sledovat průběh nutriční péče.

O projektu 
Základní informace o projektu

Odhlásit se 
Odhlášení ze systému

2. Hlavní nabídka
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2. Úprava zařízení

Úprava údajů o zařízení 
Pokud se u Vás změní něco ze základních informací, klikněte na tlačítko “Upravit”. Následně se Vám 
zobrazí informace ve formě formuláře, kde upravíte jednotlivá pole a stisknete tlačítko “Uložit”.
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V této části, která se nachází pod administrací zařízení můžete vkládat, mazat nebo upravovat uži-
vatele systému ve Vašem zařízení.

Přidání nového uživatele 
Klikněte na zelené tlačítko “Přidat uživatele”

Pro úpravu údajů 
Klikněte na tlačítko “Upravit”

Smazání uživatele 
Klikněte na tlačítko “Smazat”

Vložení nového uživatele 
Vyplňte jméno a příjmení, email, pozici a heslo. Po odeslání se tento nový uživatel přidá do databáze 
k Vašemu zařízení a může se samostatně přihlásit a pracovat v systému. Pokud zapomene heslo, 
může si vygenerovat nové na přihlašovací stránce, viz. bod 1

3. Práce s uživateli systému



Strana 6

4. Klienti

Přidání nového klienta 
Klikněte na zelené tlačítko “Přidat uživatele”.

Archiv 
Archiv obsahuje seznam klientů, kteří již opustili Vaše zařízení.

Popis tabulky 
- číslo - vaše interní číslo klienta, může být libovolné
- jméno a příjmení - (buď plné, nebo můžete použít jen iniciály)
- počet protokolů - udává počet zadaných screeningových protokolů u jednotlivých klientů
- stav - aktuální stav klienta na základě posledního zadaného protokolu
- poslední screening - datum posledního screeningu

Popis tabulky
- Podrobnosti - zobrazí detailní informace o klientovi. viz bod 4.1
- Vložit protokol - zobrazí formulář na zadání nového protokolu

V této sekci budete trávit nejvíce času. Na hlavní obrazovce sekce klienti je seznam všech klientů, 
které máte v zařízení. 
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V horní části této stránky jsou základní informace, tzn. jméno, věk, váha a výška

Vložit protokol 
Tlačíko pro zadání nového protokolu do systému

Upravit klienta 
stránka s možností upravit základní informace o klientovi

Přesunout do archivu
V případě úmrtí, nebo odchodu klienta ze zařízení můžeme klienta přesunout do archivu, nebude již 
tedy figurovat ve standardním výpisu.

Doporučení
Po kliknutí se zobrazí dokument s doporučením, jak postupovat v nutriční intervenci u klienta.

Upravit
Zobrazení vyplněného formuláře

Přidat komentář
U každého klienta máte možnost přidat i textový komentář, např. Tento klient nerad jí velké porce a 
má rád ovoce, od posledního screeningu se začal více hýbat a chodí na procházky.

4.1. Detail klienta, úpravy a vložení protokolu


