Zápis z porady User Commitee
Datum: 7.6.2017
Přítomni: Bábor, Turčan, Kormoš, Schánilec (via skype), Urbánek, Kolář
Omluveni: Ligmajer
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-
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Revize úkolů a připomínek z minulé porady (co se podařilo vyřešit – např. stojan na kola před
budovou, přístupy do A; a co se vyřešit stále nedaří a na čem se pracuje – bookovací systém,
FAQ na web k bookovacímu systému)
diskuzní fórum sice již existuje a funguje, ale nevyužívá se; Igor navrhuje zřídit uzavřenou
skupinu na FB pro všechny uživatele CEITEC Nano – FB je živější a má lepší schopnost oslovit
uživatele aby diskutovali a zveřejňovali své nápady a připomínky – Igor tuto skupinu zřídí a
prozatím bude administrovat než to bude chtít předat někomu jinému 
Bookování přístrojů – některé potřebují tzv. zpětné dobookování běžnými uživateli (ideální
kdyby to v nastavení u přístrojů bylo možno nastavit operátorem – jedná se o přístroje, které
jsou potřeba v rámci jiného měření/práce – např. digestoře v litografii, které si ale nikdo
předem nebookuje, nicméně i za tyto přístroje musíme odevzdávat přístrojové deníky a data
nám potom chybí, takže operátor odpovědný za tyto pomocné přístroje musí pracně vytvářet
deník zpětně sám)
PC do Filtru I a do UHV labu pro bookování přístrojů v laboratoři bez nutnosti opouštět labinu
(některá přístrojová PC jsou z důvodu bezpečnosti ze sítě internetu odpojena)
Skříňky do chodby 100,000
Doplnění ochranných brýlí do litografie (5ks – lepší typ brýlí, které jsou vhodnější a nemlží se)
Pořádek v UHV labu – využít nepoužívané prádelny jako sklad na tyto věci (Michal tímto
pověří M.Otevřela
Revize a doplnění Multimetrů do CleanRoomu – skladovací místo je v ElectroLabu C1.57
Horní myčka (vyrobit informační cedulku, aby uživatelé neodkládali nádobí na odkapávač
jelikož tam potom zůstává, ale nádobí po použití odkládat do myčky, kterou každé ráno pustí
uklízečka Jana a pak z ní nádobí i přeloží do skříněk)
Další setkání rady uživatelů proběhne před CEITEC Nano User Meetingem, který byl
odsouhlasen na stejný termín jako loni, tedy kolem 1.prosince 2017. Bude se mimo jiné řešit
program UserMeetingu.

