Portál ALDR
Již jsme Vás informovali o existenci portálu lanové dopravy, který
provozuje ALDR. Portál obsahuje
jedinou ucelenou databázi provozovatelů lanové dopravy a jejich
lyžařských středisek.
Velkou výhodou portálu je to, že
aktuální informace o střediscích se
předávají automaticky a bezplatně
dalším médiím, marketingovým a dalším subjektům. Jedním z příkladů je
hromadné předávání informací o lyžařských střediscích a provázanost se serverem mapy.cz, kdy informace z našeho
portálu se automaticky objeví na serveru mapy.cz.

Zdá se, že velká část provozovatelů
ještě nepochopila „samoobslužnost“
portálu. Není v silách kanceláře
ALDR editovat údaje o skiareálech
na portálu a ani by to nebylo účelné.
Je jen na provozovateli – uživateli
systému, aby si našel 5 minut
a údaje o svém středisku doplnil
podle svého přání a zaktualizoval ve
chvíli, kdy se středisko rozroste
o cokoliv nového.
Mít data na serveru aktuální by mělo být v zájmu
každého provozovatele.

Karty členů ALDR
K přístupu na portál je třeba
se přihlásit užitím jména, jež
tvoří jedinečná e-mailová
adresa (na jeden e-mail se
nemůže přihlásit více osob),
a hesla. Dopisy s přístupovými jmény a přiložené
členské karty s uvedeným heslem a čárovým kódem
jsme rozeslali většině členů Asociace již před Vánocemi
a po zadání do systému dalších osob postupně
rozesíláme karty i jim.
Přihlášení do systému umožní přístup k informacím
určeným pouze pro členy Asociace, zpřístupní
vyplňování elektronických provozních knih a umožní
editaci informací v seznamu lyžařských středisek, ale
také zprostředkuje v e-shopu ALDR jedinečné slevy na
zboží určené výhradně pro členy Asociace.

Každý členský subjekt ALDR může získat 10 karet
zdarma. Umožněte zvýhodněné soukromé nákupy
oblečení, obuvi, počítačů, fotoaparátů, mobilních
telefonů a dalšího zboží i svým kolegům a partnerům!
Asociace získala vlastní zařízení od společnosti Jan
Nižník - Elvis, jež postupem doby zjednoduší prezenci
na jednotlivých akcích ALDR. Předem přihlášenému
účastníkovi pak bude stačit přiložit kartu ke čtečce
a pracovnicím na prezenci se okamžitě na display
zobrazí, jaké služby má účastník obdržet a zda jsou
řádně zaplacené. Urychlí to odbavování při prezenci.
V každém případě bude členská karta sloužit jako volná
vstupenka do všech prostor na veletrh InterMountain 2. 3. října 2012 v hotelu Vista na Dolní Moravě.

