Zápis z porady User Committee
Datum: 16.2.2018
Přítomni: Staňo, Ligmajer, Turčan, Flajšman, Schánilec, Kolář, Urbánek
(English below)
-

-

-

Členové rady jednohlasně zvolili předsedou rady uživatelů Michala Staňa, ten tuto pozici
přijal a projevil i zájem účastnit se pravidelných pondělních porad zaměstnanců CEITEC Nano.
Návrh na pořádání odborných/pracovních setkání pro daný přístroj/laboratoř/technologii za
účelem lepšího sdílení know-how a získávání informací mezi uživateli dané laboratoře a
operátory, např.:
o Optická laboratoř
o SEM-FIB
o Litografie
o Depozice
Vytvářet a sdílet technologické procesy
Jak technicky vytvořit a spravovat tuto databázi procesů?
Návrh na vytvoření Buddy systemu pro nové uživatele, aby jim tito buddies pomohli se
zorientovat v prostředí CEITECu a laboratoří
(vytvořit basic manual pro buddies)
Členové rady uživatelů chtějí aby na ně byl na webu kontakt (email)
FAQ – vzniká ve spolupráci s User Committee
23.2. proběhne v zasedačce CEITEC Nano druhý workshop na téma Star Wars
(pořádá V. Schánilec a I. Turčan)
Seznam SW u každého PC v učebně (PC room)
Email v booking – ať se do předmětu automatický přidává název přístroje/certifikace, aby
z notifikačního emailu bylo zřejmě o který přístroj se jedná
Krabičky a jiné Consumables (budou k prodeji?)
Vakuovačka do labu

English summary
- proposal for meetings (at least once a year) of users (current and potential) using certain
instrument/laboratory/technology; aim: better sharing of know-how, presentation of the
platform (by an operator/expert users), gathering input for possible development,
promote/encourage discussion; examples of possible domains:
• Optical laboratory
• SEM-FIB
• Lithography
• Depositions and etching
• …
- Setup, record and share technology processes
How to create and maintain such database of processes (technical solution)?
- Proposal for buddy system - help new users, show them around; prepare a basic manual for
buddies
- contact information (email) of user committee members should be displayed on the web
- FAQ – to be enlarged in cooperation with the user committee

- February 23: 2nd Starwars workshop organized by V. Schánilec and I. Turčan
- list of available software should be placed next to each PC in the PC room
- emails sent from booking system should contain automatically the related instrument in the
subject field
- sample boxes and other consumables (for sale?)
- vacuum sealer for the lab (e.g. for transport of sensitive samples)

