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Zdravím TO,
moc prosím o zřízení webových mutací pro kraj a MS Cheb.

1. Krajský web - nové zřízení
link: kvk.pirati.cz + na githubu založit účet kvk.pirati a předat přístupy
po spuštění webu budou proškoleni zástupci MS a PKS , aby mohli též přispívat - lze se domluvit se zástupcem TO na
realizaci?
2. KV web - již existuje
karlovyvary.pirati.cz zřídit přístup pro Jindru Čermáka (jindrichcermak) a nastavit uživatelský přístup pak i pro krajský web +
nainstalovat analytický program
3. Cheb web - zřídit nový
cheb.pirati.cz + zřídit obecný účet na githubu a předat předsedovi MS - Ondřej Špendlíček
Doufám, že je to srozumitelně zadané, případně budu ráda, když mne ohledně dílčích úkolů budete kontaktovat.
Díky Lucka
Dílčí úkoly:
Úkol # 24236: DNS record
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Historie
#1 - 16.06.2019 10:24 - Martin Rejman
- Stav změněn z Nový na Čeká se na podatele
Ahoj Lucko,
díky za zadání, weby zařídíme, mám jen pár proseb:
github účty si musíte založit vy, my hesla znát nepotřebujeme a ani nechceme. Pak mi sem prosím jen napiš, který login má mít kam přístup.
analytickým programem se myslí statistika návštěvnosti , tj. matomo.pirati.cz ?
#2 - 16.06.2019 10:46 - Lucie Trčková
Ahoj, díky Martine!
Účty na githubu zřídíme a doplním.
A ano, analytický program - myšleno statistika návštěvnosti.
#3 - 16.06.2019 12:46 - Andrej Ramašeuski
krajsky web - musime dodrzovat konvence, takze spavne by byl karlovarsky.pirati.cz.
cheb.pirati.cz existuje a pracuje - co s nim?
#4 - 24.06.2019 13:11 - Lucie Trčková
Aktuální stav:
web karlovarsky.pirati.cz - OK souhlas
zde čekám na github účet od kolegy, abychom spárovali
web chebský - také čekám na github, jakmile bude doplním, pak už si MS naleje samo podklady

28.09.2020

1/3

Jak to pak funguje s těmi statistikami? Jak se přihlásím a zjistím údaje?
Díky Lucka
#5 - 26.06.2019 10:09 - Andrej Ramašeuski
statistiku bezne posilame tydennim mailovym reportem. stacilo by to?
#6 - 29.06.2019 15:15 - Lucie Trčková
Ano stačilo.
K webu karlovyvary.pirati.cz prosím zasílat na email: jindrich.cermak@pirati.cz, lucie.trckova@pirati.cz
Děkuji!
#7 - 01.07.2019 11:55 - Lucie Trčková
Zde ještě k doplnění github na web mutaci MS Chebsko - prosím spárovat:
ID mschebsko a email adresa mschebsko@gmail.com
Díky Lucka
#8 - 05.09.2019 13:31 - Martin Rejman
Je ještě něco potřeba k tomuto ?
#9 - 17.09.2019 14:32 - Jitka Novotná
- Přiřazeno nastaven na Jitka Novotná
Ahoj, klidně se ujmu tohoto ukolu
webu karlovarsky.pirati.cz jsem vytvořila git s šablonou a práva má Míša Kleslová
Lucko, můžeš prosím rekapitulovat co je ještě potřeba?
Andreji, kde je git karlovyvary.pirati.cz? Na githubu ho nevidím a v konfiku není vyplněn správně tj ani na stránkách ho nevidím.
#10 - 19.09.2019 16:27 - Andrej Ramašeuski
na githubu ho vidim https://github.com/pirati-web/karlovyvary.pirati.cz
#11 - 19.09.2019 16:30 - Andrej Ramašeuski
Jitka Novotná napsal:
Ahoj, klidně se ujmu tohoto ukolu
webu karlovarsky.pirati.cz jsem vytvořila git s šablonou a práva má Míša Kleslová
Lucko, můžeš prosím rekapitulovat co je ještě potřeba?
Andreji, kde je git karlovyvary.pirati.cz? Na githubu ho nevidím a v konfiku není vyplněn správně tj ani na stránkách ho nevidím.
pro karlovarsky.pirati.cz asi mam nastavit deploy?
#12 - 20.09.2019 15:44 - Jitka Novotná
Andreji, nespěchala bych, počkáme až bude naplněn aktuálními daty. Pracuje na tom Míša Kleslová s jejich mediální spojkou a ozvou se až budou
ready.
#13 - 20.09.2019 22:51 - Andrej Ramašeuski
no, hlavne pak mi nezpomente pripomenout :)
#14 - 24.09.2019 08:56 - Lucie Trčková
Ještě prosím o info, v jakém stádiu je web pro cheb? dodala jsem i údaje githubu, je to napárováno?
Díky L.
#15 - 29.09.2019 11:39 - Jitka Novotná
Cheb:
má git: https://github.com/pirati-web/cheb.pirati.cz
právo psát tam má krom celostátních správců Ondřej & Ladislav Tkaczyszyn
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emailova adresa tam není přidanána stejně jako drtivá většina obsahu
pokud najdete někoho kdo tam ten odkaz přidá a bude přidávat a udržovat ráda ho zaškolím a budu mu pomáhat
není to nasazené tj není to na cheb.pirati.cz a nedoporučuji to nasazovat dokud tam nebudou správně kontaktní udaje, lidé a alespoň jedna
tiskovka
btw pokud nemáte pravidelného správce, spiš bych doporučila podstránku na krajském webu jako má např
https://stredocesky.pirati.cz/jesenice-jilove/
#16 - 15.02.2020 17:29 - Jitka Novotná
Je potřěba v tomto issue ještě něco udělat nebo je hotový? Lucie Trčková
#17 - 17.02.2020 13:01 - Lucie Trčková
Myslím, že lze uzavřít, díky!
#18 - 17.02.2020 20:23 - Jitka Novotná
- Stav změněn z Čeká se na podatele na Dokončen
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