15 Anonymní tazatelé
Uživatelský modul Anonymní tazatelé slouží k velmi jednoduché správě anonymních
tazatelů poradny nebo anonymních klientů konzultací odstraňování bariér. Modul umožňuje u
jednotlivých anonymů definovat kraj (za účelem statistik) a měnit údaje anonyma.

Základní informace
Modul Anonymní tazatelé je spuštěn automaticky v okamžiku kdy je do systému
přidán nový anonym (okno „Dohledat anonym“) v modulu Deník poradny respektive
v modulu Konzultace bariéry. Od poradenského pracovníka se předpokládá pojmenování
anonyma dle vlastního uvážení a nastavení správného kraje místa bydliště anonyma (pokud
tuto informaci anonym sdělí). Ikona modulu Anonymní tazatelé je ve výchozím nastavení
informačního systému skryta (toto chová je možné změnit pomocí modulu Možnosti
systému).

Popis modulu
Modul Anonymní tazatelé je rozdělen do dvou částí. Levý panel slouží k vyhledávání
anonymů (pokud je modul spuštěn prostřednictvím modulu Deník poradny, je tento panel
skrytý a při spuštění modulu je automaticky vybrán právě přidaný anonym). V pravé části
okna modulu se vlastní údaje vybraného anonyma a ovládací prvky.

Vyhledávací panel obsahuje v horní části ovládací prvky pro nastavení vyhledávání,
editační pole „Údaje o anonymním tazateli (libovolná část)“ slouží k zadání libovolné části
údajů o anonymním tazateli podle kterých se bude vyhledávat v databázi. Vyhledávání je
možné omezit na konkrétní kraj zaškrtnutím volby „Kraj (omezit hledání na vybraný kraj)“
a výběrem požadovaného kraje z příslušného rozbalovacího seznamu. Kliknutím na tlačítko
„Hledej“ je spuštěno vlastní vyhledávání a nalezené záznamy zobrazeny v tabulce, která se
nachází v dolní části vyhledávacího panelu.
V pravé části okna modulu se nachází ovládací prvky pro správu údajů vybraného
anonyma. Jedná se o textové pole „Údaje o anonymním tazateli“, do kterého je možné

zapsat všechny údaje týkající se anonyma a rozbalovací seznam „Kraj“, kde je možné vybrat
kraj místa bydliště vybraného anonyma. Kliknutím na tlačítko „Ulož změny“ dojde k uložení
provedených změn do databáze informačního systému. Tlačítko „Dotazy na poradnu“
realizuje spuštění modulu Deník poradny respektive modulu Konzultace bariéry
s automatickým zobrazením všech dotazů daného anonyma.

Pravidla pro zápis anonymů
V případě, že osoba poskytne libovolný kontaktní údaj, který je možné ji zpětně
kontaktovat, pak se nejedná o anonymního tazatele a musí být zapsána v adresáři osob spolu
s daným kontaktním údajem. Naopak pokud není k dispozici kontaktní údaj osob, pak musí
být zapsána jako anonym.

