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Na čo slúži portál webtiket.sk 
 

Portál Webtiket slúži na  to, aby si aj usporiadatelia malých súkromných podujatí vedeli profesionálne 

spravovať svoje podujatia, ako je predaj vstupeniek/permanentiek a kontrola vstupu na podujatie, bez 

zbytočných vedľajších nákladov, sami a zadarmo.  

 

Práca s portálom v kocke 
 

1. Zaregistrujete sa na portál ako predajca vstupeniek/permanentiek. Predajca 

vstupeniek/permanentiek môže vytvoriť viaceré podujatia. 

2. Po odoslaní registrácie Vám systém pošle e-mail s linkom na aktiváciu konta. 

3. Po kliknutí na aktivačný odkaz sa môžete prihlásiť a vytvoriť podujatie. 

4. Po vytvorení podujatia predajca vygeneruje vstupenky/permanentky na zaplatené 

objednávky. Zaplatenie objednávky si predajca kontroluje podľa variabilného symbolu, ktorý 

kupujúci zadá pri platbe. Všetky platby idú priamo na účet predávajúceho, ktorý je povinný 

zaslať kupujúcemu daňový doklad. 

5. Po vygenerovaní vstupeniek/permanentiek predávajúci cez systém webtiket odošle e-mailom 

link kupujúcemu na vygenerovanú vstupenku/permanentku.  

6. Kupujúci si vstupenku/permanentku buď vytlačí, alebo uloží do svojho mobilného telefónu. 

7. Pri vstupe na podujatie usporiadateľ načíta QR kód na vstupenke/permanentke, uplatní 

vstupenku/permanentku a dá účastníkovi nejaký vlastný identifikátor (pásku na ruku  a pod.). 

 

Základné informácie 
 

Základná práca a využívanie portálu webtiket.sk je bezplatná. Spoplatnené sú len funkcie, ktoré idú 

nad rámec filozofie tohto portálu.  

Spoplatnené funkcie: 

1. Podujatia nad 50 účastníkov pri vstupenkách a 20 účastníkov pri permanentkách. To znamená, 

že aj keď predáte na podujatie viac vstupeniek/permanentiek, ako je tento maximálny počet, 

budete ich mať v stave objednávok, ale nebudete ich môcť vygenerovať. Spoplatnenie je 

v rámci aktuálneho cenníka. 

2. Možnosť vložiť vlastnú grafiku vstupeniek/permanentiek. V základnom bezplatnom režime 

budete používať štandardnú, preddefinovanú grafiku vstupenky/permanentky s logom 

webtiket.sk, prípadne sponzora portálu webtiket.sk.  Spoplatnenie je v rámci aktuálneho 

cenníka.  

Platba za vstupenky/permanentky sa vykonáva výhradne na účet predajcu vstupeniek/permanentiek  

a to prevodom priamo na účet predajcu. Webtiket neposkytuje platobnú bránu, ani neprijíma platby 

za vstupenky/permanentky. Všetky povinnosti vyplývajúce z platobného styku má predávajúci. 
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Registrácia na portál webtiket.sk 
 

Kliknutím v menu na „ADMINISTRÁCIA“ sa Vám otvorí okno registrácie. V tomto okne sa tiež 

prihlasujete, prípadne obnovujete zabudnuté heslo.  

   

  Vyplňte požadované údaje a odošlite registráciu. Na 1 e-mail môže byť iba 1 registrácia. E-mail bude 

slúžiť zároveň aj ako prihlasovací e-mail. Pokiaľ ste zadali korektný e-mail, tak naň dostanete správu 

s aktivačným linkom. Stačí na link kliknúť a Vaše konto je aktivované. 

 

 

Prvé kroky po vytvorení konta 
 

Kliknite na nastavenie a vyplňte Vaše údaje. Údaje vyplňujte korektne. Pri zadaní údajov, pomocou 

ktorých Vás administrátor nedokáže nijako stotožniť ani kontaktovať, môže byť Vaše konto odstránené. 

Po korektne zadaných údajoch môžete začať s vytvorením Vášho prvého podujatia. 
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Vytvorenie podujatia 
 

Po prihlásení a kliknutím na menu „PODUJATIA“ sa Vám zobrazí okno s Vami vytvorenými podujatiami. 

Podujatia sa zobrazujú podľa dátumu začatia. Vždy na prvom mieste je okno „Vytvoriť alebo upraviť 

podujatie“ cez ktoré kliknutím na „VSTÚPIŤ“ vstúpite do úpravy a pridania podujatí.  

 

Pri ostatných oknách kliknutím na „SPRÁVA OBJEDNÁVOK“ vstúpite do správy zadaných objednávok, 

generovania vstupeniek a odosielanie linkov na tlač vstupeniek kupujúcim. 
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Pridanie a úprava podujatí na predaj vstupeniek bez miesta 
 

Na začiatku si zvolíte, či chcete vytvoriť nové podujatie alebo upraviť existujúce. V toto okne upravujete 

všetky Vaše vytvorené podujatia. Ďalej si popíšeme iba vytvorenie nového podujatia, nakoľko úprava 

podujatia je totožná. 

 

 

 

Najskôr vypíšete prvé 3 polia.  

 

 

 

Prémiový kód otvára spoplatnené funkcie. 
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 Názov podujatia sa zobrazuje zároveň aj ako názov výberu na vstup pre kúpu vstupeniek. 

 

 

Názov a informačný text 1 a 2 sa zobrazuje pri samotnej kúpe vstupeniek. Text je ľubovoľný podľa 

vlastného uváženia, čo dôležité chcete kupujúcemu povedať.  

 

 

 

Ďalším krokom je zadanie dátumov. Dátumy začiatku a konca predaja vstupeniek nemajú vplyv na 

zobrazenie podujatia v zozname podujatí. Podujatie sa tam zobrazuje vždy, akurát mimo rozsahu 

týchto dátumov si kupujúci nedokáže vstupenky objednať. Pred začatím predaja dostane informáciu 

o dátume a čase začatia predaja a po ukončení predaja dostane informáciu, ktorú zadáte do ďalšieho 

políčka pod dátumami (napr. o predaji na mieste podujatia a pod.). Dôležité je dodržať presný formát 

dátumu a času : HH:MM DD.MM.RRRR, napríklad 08:05 01.06.2021, a tiež logickú následnosť dátumov 

a časov! 

https://www.webtiket.sk/
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Do systému je možné zadať 4 druhy vstupeniek pri vstupenkách bez miesta. Údaje o prvej vstupenke 

sú povinné. Ostatné sú voliteľné. Cenu  vstupenky zadajte presne v tvare EE,CC (napr. 10,00 alebo 

10,50). Zakliknutím možnosti zviditeľníte vstupenku pri predaji.  

 

Tieto informácie sa zobrazujú pri kúpe vstupeniek. 

 

 

 

Ak označíte podujatie ako súkromné, nezobrazí sa v hlavnom okne portálu, ale zobrazí sa iba tomu, 

komu pošlete priamy link na kúpu vstupuniek.  
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Ďalším krokom sú údaje, ktoré sa zobrazia v e-maily pri objednaní vstupeniek. Dbajte na korektnosť 

vyplnenia čísla účtu!   
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Tu zadané údaje sa zobrazia v e-maily pri objednaní vstupeniek. 

 

Údaje na vstupenke je potrebné vyplniť podľa toho, koľko druhov vstupeniek ste si aktivovali. 

 

Údaje z tohto zadania sa zobrazia v hornej časti vstupenky. 

 

 

Systém Vám vygeneruje priamy link na predaj vstupeniek, ktorý si môžete uverejniť na Vašej 

webstránke a pod. 

 

https://www.webtiket.sk/
https://www.suarpsystems.sk/


                                                    https://www.webtiket.sk  

Prevádzkovateľ portálu webtiket.sk: Vladimír Tomek SuArP Systems 

 

Logo podujatia je ľubovoľné. Môžete použiť preddefinované, alebo vlastné. Vlastné logo musí spĺňať 

určité náležitosti. Viac o grafike loga sa dozviete na tomto odkaze: 

https://www.webtiket.sk/files/grafika.pdf  

   

 

Vlastná grafika vstupenky je za príplatok podľa platného cenníka. V základnom bezplatnom režime 

budete používať štandardnú, preddefinovanú grafiku vstupenky s logom webtiket.sk, prípadne 

sponzora portálu webtiket.sk. Viac o grafike vstupenky sa dozviete na tomto odkaze: 

https://www.webtiket.sk/files/grafika.pdf  

Na konci nájdete tlačidlá na uloženie podujatia a jeho zmien, ako i na odstránenie podujatia. Pri 

nechcenom odstránení podujatia treba kontaktovať administrátora portálu. Odstránené podujatie je 

možné obnoviť do 30 dní od jeho odstránenia.   
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Pridanie a úprava podujatí na predaj vstupeniek na miesto 

s mapou podujatia 
 

Na začiatku si zvolíte, či chcete vytvoriť nové podujatie alebo upraviť existujúce. V toto okne upravujete 

všetky Vaše vytvorené podujatia. Ďalej si popíšeme iba vytvorenie nového podujatia, nakoľko úprava 

podujatia je totožná. 

 

 

 

Najskôr vypíšete prvé 3 polia.  

 

 

 

Prémiový kód otvára spoplatnené funkcie. 
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 Názov podujatia sa zobrazuje zároveň aj ako názov výberu na vstup pre kúpu vstupeniek. 

 

 

Názov a informačný text 1 a 2 sa zobrazuje pri samotnej kúpe vstupeniek. Text je ľubovoľný podľa 

vlastného uváženia, čo dôležité chcete kupujúcemu povedať.  

 

 

 

 

Ďalším krokom je zadanie dátumov. Dátumy začiatku a konca predaja vstupeniek nemajú vplyv na 

zobrazenie podujatia v zozname podujatí. Podujatie sa tam zobrazuje vždy, akurát mimo rozsahu 

týchto dátumov si kupujúci nedokáže vstupenky objednať. Pred začatím predaja dostane informáciu 

o dátume a čase začatia predaja a po ukončení predaja dostane informáciu, ktorú zadáte do ďalšieho 
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políčka pod dátumami (napr. o predaji na mieste podujatia a pod.). Dôležité je dodržať presný formát 

dátumu a času : HH:MM DD.MM.RRRR, napríklad 08:05 01.06.2021, a tiež logickú následnosť dátumov 

a časov! 

  

 

 

 

Ak označíte podujatie ako súkromné, nezobrazí sa v hlavnom okne portálu, ale zobrazí sa iba tomu, 

komu pošlete priamy link na kúpu vstupuniek.  

 

 

 

Ďalším krokom sú údaje, ktoré sa zobrazia v e-maily pri objednaní vstupeniek. Dbajte na korektnosť 

vyplnenia čísla účtu!   
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Tu zadané údaje sa zobrazia v e-maily pri objednaní vstupeniek. 

 

 

 

 

Do systému je možné zadať až 10 druhov sedadiel. Tieto údaje sa zadávajú pri tvorbe mapy sedenia 

podujatia. V tomto zobrazení sa zadáva iba všeobecný popis spoločný na všetkých vstupenkách. 
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Systém Vám vygeneruje priamy link na predaj vstupeniek, ktorý si môžete uverejniť na Vašej 

webstránke a pod. 

 

 

Logo podujatia je ľubovoľné. Môžete použiť preddefinované, alebo vlastné. Vlastné logo musí spĺňať 

určité náležitosti. Viac o grafike loga sa dozviete na tomto odkaze: 

https://www.webtiket.sk/files/grafika.pdf  

   

 

Vlastná grafika vstupenky je za príplatok podľa platného cenníka. V základnom bezplatnom režime 

budete používať štandardnú, preddefinovanú grafiku vstupenky s logom webtiket.sk, prípadne 

sponzora portálu webtiket.sk. Viac o grafike vstupenky sa dozviete na tomto odkaze: 

https://www.webtiket.sk/files/grafika.pdf  

Na konci nájdete tlačidlá na uloženie podujatia a jeho zmien, ako i na odstránenie podujatia. Pri 

nechcenom odstránení podujatia treba kontaktovať administrátora portálu. Odstránené podujatie je 

možné obnoviť do 30 dní od jeho odstránenia.   
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Vytvorenie mapy podujatia 
 

Pri predaji vstupeniek na miesto je potrebné vytvoriť mapu sedenia. Tlačidlo „Vytvoriť mapu miest“ sa 

objaví po vytvorení podujatia. Zvoľte počet radov a stĺpcov na mape.  

 

Tento počet sa dá priebežne upravovať.  

 

V mape môžete zadefinovať 10 druhov sedení. Neaktívne sedenie znamená označenie napr. Pódia, 

stolu a podobne. Na neaktívne sedenia sa vstupenka nedá zakúpiť. Aktívne sedenie je klasická 

vstupenky na miesto. Farbu vstupenky na mape je možné vybrať kliknutím na preddefinované farby, 

alebo zadaním vlastnej farby v tvare Hex (napr. #E10585). Zadané sedenia je nutné uložiť tlačidlom 

„Uložiť nastavenie mapy“. 

 

Z rolovacieho zoznamu vyberte druh sedenia a klikajte na vygenerovanú mapu. 

 

https://www.webtiket.sk/
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Príklad výslednej mapy sedení s rôznymi typmi sedadiel. Čierne označuje pódium a fialové stôl. Ostatné 

sú sedadlá rôznej cenovej úrovne. Po značení druhu sedenia na mape sa toto označenia zapisuje do 

databázy automaticky a netreba ho už potvrdzovať. 
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Správa objednávok vstupeniek 
 

Kliknutím na „PODUJATIA“ sa zobrazia všetky Vaše vytvorené podujatia. Kliknutím na „SPRÁVA 

OBJEDNÁVOK“ na príslušnom podujatí spravujete objednávky, generujete vstupenky a odosielate ich 

kupujúcim. Doklady o zaplatení (faktúry) systém webtiket.sk neodosiela. Daňové doklady, ako 

i prijímanie platieb za vstupenky, sú záležitosťou Vášho účtovníctva. 

 

Filtrom generujete druh objednávok, ktoré chcete zobraziť. Na priame zobrazenie objednávky slúži 

filter podľa variabilného symbolu. Môže sa stať, že zákazník urobí preklep vo variabilnom  symbole. 

Stačí vložiť jeho časť. Ak chcete zobraziť v všetky objednávky nechajte prázdne pole.   

 

 

Po kliknutí na „DETAIL“ sa Vám zobrazia detaily objednávky s možnosťou úpravy, odstránenia a „Zmenu 

stavu“ objednávky. Zmeny stavu sú v poradí: 

1. Zaplatenie objednávky – keď príde na účet platba za objednávku. 

2. Vydanie vstupenky – vygenerujeme vstupenky. 

3. Odoslanie faktúry – keď sme odoslali faktúru zákazníkovi. 

Je to prehľad stavu objednávky, aby ste na nič nezabudli. Tento stav objednávky sa zobrazuje aj 

zákazníkovi, ktorý klikne na link „Kontrola stavu objednávky“. 

https://www.webtiket.sk/
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Ďalším krokom je nastavenie snímania vstupeniek, zobrazovanie údajov  pri snímaní a nastavenie hesla 

pre snímanie vstupeniek. Podrobnejšie sa budeme zaoberať týmto nastavením v časti „Snímanie 

vstupeniek“.
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Generovanie vstupeniek 
 

Po zaplatení objednávky a po zmene stavu kliknutím na tlačidlo „ZAPLATENIE OBJEDNÁVKY“ klikneme 

na tlačidlo „VYDAŤ VSTUPENKY“. Systém vygeneruje vstupenky podľa objednávky. Číslo vstupenky 

obsahuje: číslo objednávky – poradové číslo v príslušnom type vstupenky – typ vstupenky.  

 

 

Po kliknutí na tlačidlo „VYTLAČIŤ VSTUPENKU“ sa zobrazí náhľad vstupenky tak, ako si ju zobrazí 

zákazník. Zákazník neuvidí Priamy link na vstupenku a možnosť odoslať vstupenku na e-mail 

zákazníkovi. 

 

Po kliknutí na tlačidlo „Export vstupenky do formátu PDF“ systém vytvorí PDF a ponúkne uloženie 

súboru. Týmto spôsobom si môže uložiť vstupenku aj zákazník.  

 

Priamy link slúži v prípade, ak chcete odoslať vstupenku cez vlastný e-mail, alebo ho poslať iným 

spôsobom (Messenger, WhatsApp  a pod.). 

 

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať vstupenku na e-mail zákazníkovi“ sa link na vstupenku odošle cez 

webtiket.sk. Do systému sa zapíše presný dátum a čas odoslania vstupenky. 
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V e-maily vstupenky sa objaví údaj , ktorý ste zadali ako popisy k e-mailu pri vytvorení podujatia. 

 

 

Zákazníkovi príde e-mail v tomto znení:  
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Snímanie vstupeniek pri vstupe na podujatie 
 

Pri vstupe na podujatie platí 1 pravidlo. Vstupenka sa pri zosnímaní znehodnotí. Nebude ju možné 

opätovne použiť. Aby sa dali vstupenky zosnímať, budete potrebovať mobilný telefón s prístupom na 

internet a aplikáciu na čítanie QR kódov. Aplikáciu si stiahnete FREE z obchodu podľa typu systému vo 

Vašom mobilnom telefóne.  Je jedno, aká aplikácia to bude. Dôležité je, aby sa dalo v nej nastaviť 

automatické otvorenie internetových odkazov (hyperlinkov) vo webovom prehliadači.  

Napr.:    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan  

Túto funkcionalitu podporuje väčšina QR čítačiek. 

Aby ste mohli uplatňovať vstupenky, musíte to povoliť v nastaveniach a zadať heslo. Vojdete do 

„PODUJATIA“ a do príslušnej „SPRÁVY OBJEDNÁVOK“ a zaznačíte voľbu „Povoliť zápis vstupenky“.  

 

Takisto je nutné zadať heslo na prihlásenie. 

 

 

Pri načítaní prvého QR kódu vstupenky sa musíte prihlásiť. Aby si internetový prehliadač pamätal 

prihlásenie, musíte mať povolené Cookies. Na 1 prihlásenie môžete snímať a uplatňovať vstupenky 

len na 1 podujatie. 
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Po zadaní prihlasovacích údajov sa zobrazia údaje vstupenky, ktoré ste povolili v „Správe objednávok“. 

 

 

 

 

Kliknutím na „UPLATNIŤ VSTUPENKU“ sa zapíše do systému dátum a čas uplatnenia a vstupenka sa 

znefunkční.  
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Pridanie a úprava podujatí na predaj permanentiek 
 

Na začiatku si zvolíte, či chcete vytvoriť nové podujatie alebo upraviť existujúce. V toto okne upravujete 

všetky Vaše vytvorené podujatia. Ďalej si popíšeme iba vytvorenie nového podujatia, nakoľko úprava 

podujatia je totožná. 

 

 

Najskôr vypíšete prvé 3 polia.  

 

 

Názov podujatia sa zobrazuje zároveň aj ako názov výberu na vstup pre kúpu vstupeniek. 
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Prémiový kód otvára spoplatnené funkcie. 

 

Názov a informačný text 1 a 2 sa zobrazuje pri samotnej kúpe vstupeniek. Text je ľubovoľný podľa 

vlastného uváženia, čo dôležité chcete kupujúcemu povedať.  

 

 

 

Ďalším krokom je zadanie dátumov. Dátumy začiatku a konca predaja permanentiek nemajú vplyv na 

zobrazenie podujatia v zozname podujatí. Podujatie sa tam zobrazuje vždy, akurát mimo rozsahu 

týchto dátumov si kupujúci nedokáže vstupenky objednať. Pred začatím predaja dostane informáciu 

o dátume a čase začatia predaja a po ukončení predaja dostane informáciu, ktorú zadáte do ďalšieho 

políčka pod dátumami (napr. o predaji na mieste podujatia a pod.). Dôležité je dodržať presný formát 
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dátumu a času : HH:MM DD.MM.RRRR, napríklad 08:05 01.06.2021, a tiež logickú následnosť dátumov 

a časov! Dátumy podujatia a predaja sa môžu prekrývať. 

  

Do systému je možné zadať 4 druhy permanentiek. Údaje o prvej permanentke sú povinné. Ostatné sú 

voliteľné. Cenu  permanentky zadajte presne v tvare EE,CC (napr. 10,00 alebo 10,50). Zakliknutím 

možnosti zviditeľníte vstupenku pri predaji. Pri každom druhu permanentky zadávate počet vstupov 

na podujatie a platnosť permanentky v mesiacoch.  

 

Tieto informácie sa zobrazujú pri kúpe permanentiek. 

Ak označíte podujatie ako súkromné, nezobrazí sa v hlavnom okne portálu, ale zobrazí sa iba tomu, 

komu pošlete priamy link na kúpu vstupuniek.  
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Ďalším krokom sú údaje, ktoré sa zobrazia v e-maily pri objednaní permanentiek. Dbajte na korektnosť 

vyplnenia čísla účtu!   

 

 

Tu zadané údaje sa zobrazia v e-maily pri objednaní vstupeniek. 

 

 

Údaje na permanentke je potrebné vyplniť podľa toho, koľko druhov permanentiek ste si aktivovali. 
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Údaje z tohto zadania sa zobrazia v hornej časti vstupenky. 

 

 

Systém Vám vygeneruje priamy link na predaj permanentiek, ktorý si môžete uverejniť na Vašej 

webstránke a pod. 

 

 

Logo podujatia je ľubovoľné. Môžete použiť preddefinované, alebo vlastné. Vlastné logo musí spĺňať 

určité náležitosti. Viac o grafike loga sa dozviete na tomto odkaze: 

https://www.webtiket.sk/files/grafika.pdf  
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Vlastná grafika permanentky je za príplatok podľa platného cenníka. V základnom bezplatnom režime 

budete používať štandardnú, preddefinovanú grafiku permanentky s logom webtiket.sk, prípadne 

sponzora portálu webtiket.sk. Viac o grafike permanentky sa dozviete na tomto odkaze: 

https://www.webtiket.sk/files/grafika.pdf  

Na konci nájdete tlačidlá na uloženie podujatia a jeho zmien, ako i na odstránenie podujatia. Pri 

nechcenom odstránení podujatia treba kontaktovať administrátora portálu. Odstránené podujatie je 

možné obnoviť do 30 dní od jeho odstránenia.   
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Správa objednávok permanentiek 
 

Kliknutím na „PODUJATIA“ sa zobrazia všetky Vaše vytvorené podujatia. Kliknutím na „SPRÁVA 

OBJEDNÁVOK“ na príslušnom podujatí spravujete objednávky, generujete permanentky a odosielate 

ich kupujúcim. Doklady o zaplatení (faktúry) systém webtiket.sk neodosiela. Daňové doklady, ako 

i prijímanie platieb za permanentky, sú záležitosťou Vášho účtovníctva. 

 

Filtrom generujete druh objednávok, ktoré chcete zobraziť. Na priame zobrazenie objednávky slúži 

filter podľa variabilného symbolu. Môže sa stať, že zákazník urobí preklep vo variabilnom  symbole. 

Stačí vložiť jeho časť. Ak chcete zobraziť v všetky objednávky nechajte prázdne pole.   

 

 

 

Po kliknutí na „DETAIL“ sa Vám zobrazia detaily objednávky s možnosťou úpravy, odstránenia a „Zmenu 

stavu“ objednávky. Zmeny stavu sú v poradí: 

1. Zaplatenie objednávky – keď príde na účet platba za objednávku. 

2. Vydanie vstupenky – vygenerujeme vstupenky. 

3. Odoslanie faktúry – keď sme odoslali faktúru zákazníkovi. 

Je to prehľad stavu objednávky, aby ste na nič nezabudli. Tento stav objednávky sa zobrazuje aj 

zákazníkovi, ktorý klikne na link „Kontrola stavu objednávky“. 
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Ďalším krokom je nastavenie snímania permanentiek, zobrazovanie údajov  pri snímaní a nastavenie 

hesla pre snímanie permanentiek. Podrobnejšie sa budeme zaoberať týmto nastavením v časti 

„Snímanie permanentiek“. 
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Generovanie permanentiek 
 

Po zaplatení objednávky a po zmene stavu kliknutím na tlačidlo „ZAPLATENIE OBJEDNÁVKY“ klikneme 

na tlačidlo „VYDAŤ PERMANENTKY“. Systém vygeneruje vstupenky podľa objednávky. Číslo 

permanentky obsahuje: číslo objednávky – poradové číslo v príslušnom type permanentky – typ 

permanentky.  

 

 

Po kliknutí na tlačidlo „VYTLAČIŤ PERMANENTKU“ sa zobrazí náhľad permanentky tak, ako si ju zobrazí 

zákazník. Zákazník neuvidí Priamy link na permanentku a možnosť odoslať permanentku na e-mail 

zákazníkovi. 

 

Priamy link slúži v prípade, ak chcete odoslať permanentku cez vlastný e-mail, alebo ho poslať iným 

spôsobom (Messenger, WhatsApp  a pod.). 

 

Kliknutím na tlačidlo „Odoslať permanentku na e-mail zákazníkovi“ sa link na permanentka odošle cez 

webtiket.sk. Do systému sa zapíše presný dátum a čas odoslania permanentky. 
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V e-maily permanentky sa objaví údaj , ktorý ste zadali ako popisy k e-mailu pri vytvorení podujatia. 

 

 

Zákazníkovi príde e-mail v tomto znení:  
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Snímanie permanentiek pri vstupe na podujatie 
 

Aby sa dali permanentky zosnímať, budete potrebovať mobilný telefón s prístupom na internet 

a aplikáciu na čítanie QR kódov. Aplikáciu si stiahnete FREE z obchodu podľa typu systému vo Vašom 

mobilnom telefóne.  Je jedno, aká aplikácia to bude. Dôležité je, aby sa dalo v nej nastaviť automatické 

otvorenie internetových odkazov (hyperlinkov) vo webovom prehliadači.  

Napr.:    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gamma.scan  

Túto funkcionalitu podporuje väčšina QR čítačiek. 

Aby ste mohli uplatňovať permanentky, musíte to povoliť v nastaveniach a zadať heslo. Vojdete do 

„PODUJATIA“ a do príslušnej „SPRÁVY OBJEDNÁVOK“ a zaznačíte voľbu „Povoliť zápis permanentky“.  

 

Takisto je nutné zadať heslo na prihlásenie. 

 

 

Pri načítaní prvého QR kódu permanentky sa musíte prihlásiť. Aby si internetový prehliadač pamätal 

prihlásenie, musíte mať povolené Cookies. Na 1 prihlásenie môžete snímať a uplatňovať permanenky 

len na 1 podujatie. 

 

Po zadaní prihlasovacích údajov sa zobrazia údaje vstupenky, ktoré ste povolili v „Správe objednávok“. 
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Kliknutím na „UPLATNIŤ 1 VSTUP“ sa zapíše do systému dátum a čas uplatnenia a z permanentky sa 

odpočíta 1 vstup.  
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Pri zaznačení tejto možnosti si vlastník permanentky môže skontrolovať počet voľných vstupov. 

 

 

KLinutím na „ZMENIŤ ÚDAJE“ môžete priamo na podujatí meniť údaje na permanentke, pridávať 

vstupy. Táto funkcionalita sa hodí na aktváciu prázdnej permanentky, ktorú predáte priamo na 

podujatí. 
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Reporty údajov 
 

Zo systému je možné robiť reporty podľa výberu v rolovacom zozname v objednávkach vstupeniek a 

permanentiek. 

 

Po zvolení výberu z rolovacieho zoznamu a kliknutí na tlačidlo „VYTVORIŤ REPORT“ sa na novom liste 

vytvorí report,  ktorý si môžete vytlačiť, alebo uložiť vo formáte, ktorý Váš internetový prehliadač 

podporuje pre vstupenky alebo permanentky. 

 

 

Pri vstupenkách je možné vytvoriť report všetkých, uplatnených alebo neuplatnených vstupeniek 
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Rýchle rady na záver 
 

• Hodnotu vstupeniek môžete v priebehu predaja meniť. Už zadaných objednávok sa zmena 

ceny týkať nebude. 

• Ak usporadúvate súkromné podujatie a nechcete aby sa podujatie zobrazovalo v hlavnom 

okne portálu (Podujatia), označte podujatie ako súkromné a zobrazí sa iba tomu, komu naň 

pošlete link. 

•  Systém postupnej akceptácie stavu objednávky je nasledovný (funkcie tlačidiel): 

o Nová objednávka  

▪ Uložiť zmeny v objednávke – nemôžete upraviť cenu, iba údaje o 

objednávateľovi 

▪ Odstrániť objednávku 

▪ Zaplatenie objednávky – keď Vám príde platba na účet, následne sa Vám 

otvorí aj možnosť vydať vstupenky 

o  Po kliknutí na „Zaplatenie objednávky“  

▪ Uložiť zmeny v objednávke – nemôžete upraviť cenu, iba údaje o 

objednávateľovi 

▪ Odstrániť zaplatenie – Vráti späť do stavu „Nová objednávka“ 

▪ Odstrániť objednávku 

▪ Vydať vstupenky – vygeneruje všetky vstupenky v objednávke (vstupenky 

ešte neodosiela kupujúcemu) 

o Po kliknutí na „Vydať vstupenky“  

▪ Uložiť zmeny v objednávke – nemôžete upraviť cenu, iba údaje o 

objednávateľovi 

▪ Odoslanie faktúry – systém negeneruje ani neodosiela faktúry, toto je iba 

označenie aby ste vedeli že bola faktúra odoslaní kupujúcemu, faktúru 

posielate (ak treba) kupujúcemu Vy mimo systém Webtiket  

o Po kliknutí na „Odoslanie faktúry“  

▪ POZOR – ak sa odoslala faktúra, už nie je možné objednávku ani vstupenky 

odstrániť, no dajú sa jednotlivé vstupenky zakázať. 

• Vstupenky môžete odoslať kupujúcemu priamo cez portál Webtiket,  alebo exportovať do 

*.pdf a poslať manuálne 

• V každom podujatí je možné zadať 4 druhy vstupeniek. Ak chcete na 1 podujatie viac druhov 

vstupeniek vytvorte si 2 a viac podujatí a vstupenky medzi ne logicky rozdeľte.   
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