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Vizuálně atraktivní úvodní stránka na www.sovak.cz infor-
muje pomocí pěti obrazových anotací o významných událostech
spolku. Novinky je možné sdílet na sociálních sítích a pro větší
přehlednost jsou utříděné do různých kategorií –  Oborové no-
vinky, Tiskové zprávy, Stanoviska, Od našich partnerů, Z člen-
ské základny, Pozvánka na akci, Ze zahraničí, Z médií, Upoutáv-
ka časopisu Sovak, Komerční sdělení a Různé. Vyřešena byla
archivace novinek, které si lze nyní nechat seřadit podle jednot-
livých roků. Časopis Sovak získal moderní zobrazení čísel podle
jednotlivých obálek. Zdokonalen byl i redakční systém webu
a lze ho tak z mobilního přístroje pohodlně ovládat. 

Kvalitnější informační servis pro členy i pro novináře
Rozšířený informační servis nabízí nové webové stránky 

SOVAK ČR, zejména pro členy spolku. V sekci Informace pro
členy jsou nyní přehledně utříděné informace, novou rubrikou
jsou pro řádné členy například Časté dotazy, Informační a pora-
denská činnost, Normy a rovněž je pro ně automaticky jednou
za měsíc z předem vybraných částí informací zveřejněných na
webu generován a rozesílán Měsíční souhrn informací pro řád-
né členy. Inovovaný newsletter v nové grafické a obsahové po-
době je nabízen v rámci zlepšení poskytovaného informačního
servisu a lze se tak dozvědět v přehledně strukturovaném ob -
sahu o chystaných i uskutečněných aktivitách SOVAK ČR, ale
i partnerů a novinky z oblasti legislativy a norem.

Přidružení členové získávají nově možnost přístupu do skry-
té části webu. Členové SOVAK ČR mohou nyní sami snadno ak-
tualizovat údaje o sobě. Jejich představení v katalogu členů bylo
doplněno rovněž o fotogalerii. 

Přehledným způsobem se k materiálům SOVAK ČR dosta-
nou ve speciální rubrice Pro média i novináři. 

Uživatelé se mohou přihlásit k odběru novinek z webových
stránek.

Inovovaný Registr právních předpisů
Také Registr právních předpisů se dočkal přehlednějšího

grafického uspořádání, nově byla přidána možnost náhledu na
vládní server s připravovanou legislativou a byly napojeny od-
kazy platného znění právních předpisů na externí web s mož-
ností zobrazení jejich změn (zapracování novel).

Ing. Ivana Weinzettlová Jungová
koordinátorka webových stránek 
SOVAK ČR

Nové webové stránky SOVAK ČR 
a newsletter pro řádné členy
Ivana Weinzettlová Jungová

SOVAK ČR v listopadu 2018 zprovoznil nové webové stránky. Webové stránky jsou přizpůsobeny pro zobrazování
na mobilních zařízeních.
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