Zápis z porady User Commitee
Datum: 25.1.2017
Přítomni: Bábor, Schánilec, Ligmajer, Kormoš, Urbánek, Kolář
Omluveni: Turčan

Seznámení členů rady s činností RU
Jaká je role RU (zpětná vazba od uživatelů, jste takoví ambasadoři)
Připomínky k rezervačnímu systému booking.ceitec.cz a webu nano.ceitec.cz
-

FAQ k rezervačnímu systému na webu
Možnost ukončit v průběhu měření svoji rezervaci dříve (přidat tl. STOP Measuring)
Fórum pro registrované uživatele CEITEC Nano?
Do User Manuálu přidat čísla stránek

O víkendu neteče teplá voda (vyzkoušeno z kuchyňky, sprchy), zjistit jak to je?
Sáčky na vzorky do Filtru (ano dodáme)
Boxy na wafery k zapůjčení? V user office, dokoupí se, cca 5?
Skříňky s šuplíky na vzorky nejen do 100, ale i do 100,000 na chodbu (plánuje se, bude)
Pravítka a diamant do labiny na rovné stoly (pravítka ano, diamant erár ano, ale tupý 
Napsat uživatelům jak je to s přístupem v noci
Jak je to s materiálem do dílny a prací Dominika – Dominik by měl mít materiál, Michal s ním promluví ať
ho popř. dokoupí, Dominik v rámci možností je k dispozici a může vyrobit co potřebujete 
Přístup/průchod přes S bez karty (postrádá to smysl ta čtečka) – Michal už jednou řešil s tajemníkem,
zatím nechtějí povolit všem, nicméně můžeme nastavovat (zajít si za Ríšou do user office)
Venkovní stojan na kola (ano bude, snad do jara )
Pro všechny kuřáky (nekouřit před vstupem do budovy C, je vyhrazen prostor mezi A a B i s popelníkem)
Vyřešit vodu k pití pro labiny 100 tak, aby když vyjdou do FILTRU nemuseli vyzouvat boty, ale aby to bylo
po ruce u dveří. Vyřeší Radek Klusák.
Doplňovaní kelímků a vody – když není, ptejte se v User Office (přidá se info k zásobníku do FILTRU pro
ostatní uživatele)
Spravit lampy v malé zasedačce kvůli stínům s projektoru
Další setkání proběhne někdy kolem Velikonoc

