
 

Návod pro komentáře, pochvaly a zprávy v ORB 
 
V nové verzi ORB jsou dvě zbrusu nové funkce, které se týkají vylepšení komunikace mezi 
uživateli. 

a) Pochvala/komentář k libovolnému záznamu aktivity účastníka 
b) Možnost poslat hromadnou zprávu účastníkům 

Pochvala/Komentář k logu: 
 
U každého záznamu aktivity nově přibylo tlačítko Komentář, které umožňuje vedoucím poslat 
pochvalu nebo komentář.  
 

 
 
Otevře se okno, které umožní poslat vlastní text včetně formátování a emotikonů. 



 

Tento text je doručen účastníkovi jako notifikace na jeho mobilní telefon a objeví se jako 
zpráva v notifikacích jak v mobilní aplikaci, tak na zamčené obrazovce telefonu, tak na webu. 
 

 
 
Po přihlášení do webové aplikace se automaticky zobrazí okno s novými zprávami 
 

 
 
 



 

Odeslání hromadné zprávy účastníkům 
Kromě pochvaly/komentáře k jednotlivým záznamům o aktivitě je možnost poslat i 
hromadnou zprávu vybraným účastníkům.  
 
Na seznamu účastníků, zvolte Hromadnou akci „Odeslat zprávu“ 
 

 
V příslušném sloupci účastníky zaškrtnutím checkboxu u jejich jména. Následně klikněte na 
potvrzení „Hromadná změna“. Vyplníte text a máte možnost vybrat, jestli se zpráva odešle 
jako email nebo jako notifikace.  
 
Notifikace přijde během pár minut na mobil.  
 
Je zde drobná nevýhoda pro ty, kteří nepoužívají mobilní aplikaci, ale jen webové rozhraní. 
Těm přijde notifikace, až po přihlášení na web. Lze zvolit obě varianty odeslání zpráv. Zprávy 
typu notifikace umíme pak zpětně vyhodnotit, kdo si ji přečetl a kdy. 



 

Zobrazení odeslaných zpráv a zobrazení informace o přečtení 
V menu webového rozhraní přibyla nová položka - Centrum zpráv a v ní lze vidět odeslané 
komentáře a zprávy. Je možné je rovněž filtrovat a hlavně zobrazit informaci, zdali a kdy byla 
notifikace přečtena.  
 

 
U každé zprávy je vidět seznam příjemců, kde je vidět datum a čas přečtení  

 
 
Doufáme, že se Vám budou nové funkce líbit a usnadní Vám práci s ORB. 
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