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1. Úvod 
Tento manuál by vám měl poskytnout kompletní informaci o tom, jak provést uzávěrku inzerce do 

časopisů REALCITY. V případě, že si nebudete jisti a v manuálu nenaleznete požadované informace, 

neváhejte kontaktovat naši obchodní asistentku nebo technickou podporu. 

Technická podpora 

Tel.: +420 299 140 316 

E-mail: rcpro@realcity.cz 

 

 

Nástroj pro zaslání podkladů PEXeso, popsaný v tomto manuálu, slouží pouze pro 
zaslání plošné inzerce.  
Pro účely zaslání textové či foto inzerce a některých speciálních formátu je potřeba 
využít standardní uzávěrky 

 

1.1. Technické požadavky 
Pro správný chod nástroje „PEXeso“ je potřeba mít na PC nainstalován jeden z webových prohlížečů: 

- Mozilla Firefox 4 a vyšší 

- Internet Explorer 8 a vyšší 

- Chrome 

Doporučujeme však mít vždy nainstalovanou nejaktuálnější verzi vašeho prohlížeče. 

Ve vámi používaném prohlížeči nesmí být zakázáno spouštění JavaScript. 

2. Uzávěrka 

2.1. Kde provést uzávěrku časopisu? 
Uzávěrka časopisů REAL-CITY je prováděna přes klientské rozhraní REAL-CITYpro (RCpro), které 

najdete přímo na adrese http://rcpro.realcity.cz, nebo na portálu www.realcity.cz v zápatí každé 

stránky. 

 

mailto:rcpro@realcity.cz
http://rcpro.realcity.cz/


4 
 

Po přihlášení do klientského rozhraní přejděte na záložku Uzávěrka. Záložka se nachází v pravé horní 

části obrazovky. A následně přejděte na podzáložku „PEXeso“ 

 

Po kliknutí na tuto záložku se vám zobrazí stránka se seznamem formátů inzerce, které jste si 

objednali pro inzerci v našem časopise. 

 

2.2. Postup tvorby inzerce do časopisu 
Postup pro zaslání podkladů pro inzerci v časopisu se skládá z několika málo kroků. Jednotlivé kroky 

jsou popsány v samostatných podkapitolách níže. 

2.2.1.  Spuštění nástroje PEXeso 
Pro spuštění nástroje stačí na záložce „Uzávěrka“ kliknout na podzáložku „PEXeso“ 

 

V případě, že jsou splněny technické požadavky (kap. 1.1) pro použití tohoto nástroje, zobrazí se vám 

obrazovka s výběrem formátu inzerce, který budete chtít upravit a zároveň který je nástrojem 

„PEXeso“ podporován. 
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2.2.2. Výběr formátu 
Ještě než budete moci začít provádět úpravy vámi objednané inzerce, je potřeba vybrat si formát, 

který chcete upravovat. Vybrat formát je třeba i v případě, že máte objednán pouze jeden. Na 

obrazovce se vám zobrazí vámi objednané formáty spolu s informacemi o nich (viz obrázek níže). 

 

Informace zobrazené o vámi objednaném produktu spolu s významem jednotlivých hodnot jsou 

následující: 

Položka Hodnoty Popis 

Vydání Edice a číslo vydání Edice a číslo vydání. 

Formát Název vámi zakoupeného 
formátu 

Název vámi objednaného 
formátu. 

Stav Otevřená 
formát je možné upravovat 
 Hodnota této položky vám říká, 

v jakém stavu se objednávka 
aktuálně nachází. V případě, že 
potřebujete provést úpravy a 
objednávka je ve stavu 
odeslána nebo schválena, je 
potřeba kontaktovat naši 
obchodní asistentku. 

Odeslaná 
- formát byl vámi 

odeslán ke kontrole do 
REALCITY 

 

Schváleno 
- formát byl REALCITY 

schválen k otištění 
 

Akce Editovat 
- vstoupíte do výběru 

zozložení nebo přímo 
do editace 

 
Akce vám umožňují práci 
s objednávkou. Zobrazené akce 
jsou vázány na aktuální stav 
objednávky. 
Otevřená – lze Editovat a Zrušit 
Odeslaná/Schválená – lze 
pouze Zobrazit 

Zobrazit 
- zobrazí náhled inzerce. 

Tlačítko zobrazit se 
zobrazuje pouze 
v případě, že se formát 
nachází ve stavu 
odesláno/schváleno 
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Zrušit 
- zruší veškerá nastavení 

daného formátu 
(rozložení, obsah) 

 

 

Akce Zrušit je nevratná. Použitím tohoto tlačítka dojde ke zrušení nastavení 
rozložení (mřížky) a ke ztrátě obsahu (smazání zakázek z makety). 

 

2.2.2.1.  Nastavení vybraného formátu a použití historie 
Po vybrání formátu jsou vám zobrazena možná rozložení vybraného formátu. Tato rozložení jsou 

pevně definována a řídí se aktuální podobou naší CHARTY. 

 

Výběr konkrétního rozložení je pouze na vás a závisí na vámi požadovaném množství zakázek, které 

chcete v daném formátu inzerovat. U každé možnosti jsou zobrazeny parametry rozložení a 

maximální délka textu. 

V následující tabulce najdete popis jednotlivých hodnot, které jsou pro každé rozložení zobrazeny. 

Položka Popis 

Náhled Po najetí kurzorem myší na 
ikonu se vám zobrazí model 
rozložení daného formátu pro 
dané nastavení. 

Počet nemovitostí Obsahuje maximální počet 
nemovitostí, které je možné do 
daného rozložení vložit 

Počet řádků Maximální počet řádku, do 
kterých budou nemovitosti 
rozděleny 

Počet sloupců Maximální počet sloupců, do 
kterých budou nemovitosti 



7 
 

rozděleny 

Hlavička Velikost hlavičky.  
Standartní 

- Výška hlavičky cca 32 
mm 

Zvětšená 
- Cca dvojnásobek 

velikosti standartní 
hlavičky 

Maxi 
- Cca trojnásobek výšky 

standartní hlavičky 

Délka textu Maximální délka popisu 
nemovitosti, kterou je možné 
zadat pro dané rozložení 
v případě sloučeného i 
neslučovaného objektu.  

 

Ve chvíli, kdy budete chtít vámi vybrané rozložení použít, stiskněte tlačítko „Vytvořit“, čímž přejdete 

do editace inzerce (viz obr. níže). 

 

Pokud jste inzerci pro stejný formát vytvořili již v minulem čísle časopisu, můžete využít funkce 

„Historie formátu“. Díky této funkci můžete použít z předchozího čísla časopisu buď nastavení 

rozložení samotné, nebo i s obsahem (nemovitosti z minulého čísla časopisu). Volbu potvrdíte 

kliknutím na příslušné tlačítko vedle záznamu, který chcete použít. 
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Po výběru rozložení, případně použití historie, již nebudete mít možnost výběru 
rozložení ani historie pro daný formát inzerce a ani vám již nebude nabízena. Vždy 
vám bude zobrazena přímo editace daného formátu inzerce. Pokud budete chtít 
výběr rozložení znovu zobrazit, je potřeba použít tlačítko „Zrušit“ v levé části 
obrazovky u daného formátu inzerce, kdy dojde ke ztrátě nastavení i obsahu. 

 

2.2.3.  Úprava rozložení inzerce 
Nástroj PEXeso vám umožňuje maximální možnou volnost v přizpůsobení rozložení jednotlivých 

zakázek v rámci makety. Tato volnost je vám umožněna díky funkci „Slučování bloků“, která vám 

dovoluje sloučit samostatné bloky pro jednotlivé nemovitosti do větších, kde mohou nemovitosti 

lépe vyniknout. 

Tuto funkci použijete tak, že najedete na blok nemovitosti (viz obr. níže) a pomocí šipek, které se vám 

zobrazí okolo tohoto bloku. Tento blok sloučíte se sousedním ve směru šipky. 

 

Slučovat lze pouze bloky stejné velikosti. Vytvořili jste blok, který je např. vysoký dva řádky a chcete 

jej rozšířit i na dva sloupce, je potřeba vytvořit vedle tohoto vysokého bloku druhý takový a tyto 

následně sloučit. 



9 
 

 

Pokud chcete již takto sloučené objekty rozdělit, lze tak učinit tlačítkem , které najdete v pravé 

horní částí sloučeného bloku. 

Rozdělení je možné pouze na základní (původní) velikosti bloků. 

2.2.4. Editace/Plnění formátu inzerce 

 

2.2.4.1. Filtrování a řazení 
V levé části obrazovky (na obr. č.1) se nachází seznam všech vašich zakázek, které se nacházejí na 

vašem účtu (na obr. č. 1a). Nad seznamem (na obr. č. 1b) vašich zakázek se nachází filtr, který slouží 

k jejich třídění a řazení. Za účelem filtrování a třídění zakázek je možné použít tyto parametry: 

Parametr 

Fulltext 

1 

1a 

1b 

2 

3 
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Typ nemovitosti (byt, dům, …) 

Typ transakce (prodej, pronájem, …) 

Třídit dle (od nejlevnějšího, …) 

Fitrování provedete vyplněním vámi požadované volby a následně stisknutím tlačítka „Filtrovat“. 

Pokud budete chtít filtr zrušit, stiskněte tlačítko „Zrušit“. 

2.2.4.2.  Vložení/Odstranění nemovitosti do/z formátu 
Pro vkládání nemovitostí do makety použijeme pravou část obrazovky (na obr. č. 2), kde se nachází 

vzor vaší makety. 

Poté co jste našli vámi požadovanou zakázku a případně jste si upravili rozložení makety (kap. 2.2.3), 

můžete tuto zakázku vložit do makety.  

Vložení provedete kliknutím levého tlačítka myši na daný inzerát a následným tažením se stále 

stisknutým tlačítkem myší nad vámi vybraný blok v maketě (viz obr.), kde následně uvolníte levé 

tlačítko myši. 

 

Takto postupujete, dokud není maketa zcela zaplněna. 

V případě, že se zakázka již v maketě nachází, nedovolí vám systém tuto zakázku vložit znovu a bude 

vás o této skutečnosti informovat. 

 

Pokud jste nemovitost vložili do jiné pozice, než jste původně zamýšleli, stačí stejným postupem jako 

při vkládání, nemovitost přesunout z aktuálního do jiného bloku. 
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Odstranění nemovitosti z makety lze provést opět uvedeným postupem výše, kdy postačí nemovitost 

přesunout na jakoukoli plochu mimo maketu. 

V případě, že chcete maketu vyplnit automaticky vašimi nemovitostmi bez ohledu na to, které to 

budou, můžete využít tlačítka s funkcí „Načíst zakázky“ , která se nachází v horní části 

obrazovky v liště akcí (na obr. výše č. 3). 

2.2.4.3. Úprava obsahu nemovitosti 
Ve chvíli, kdy chcete přejít k editaci obsahu inzerce jednotlivých nemovitostí, učiníte tak stisknutím 

tlačítka „upravit“, které najdete pod symbolem v pravé horní části bloku s vloženou nemovitostí. 

Po kliknutí se vám v dolní části obrazovky zobrazí editační panel (viz obr. níže), kde můžete upravit 

jednotlivé parametry jako popis, fotografie atd.. 

 

Parametry, které je možné v rámci editace upravit či přidat jsou následující 

Parametr 

Titulek 

Telefonní číslo 

Popis 

Cena (včetně jednotky, měny) nebo alternativní informace o ceně 

Energetická náročnost (A-G) 

Poutač (prodáno, sleva, …) 

Fotografie 

 

 

V případě délky popisu a počtu fotografií je nutné brát v potaz vybrané rozložení a 
zda byla použita funkce „Slučování bloků“. Obecně platí, že čím větší je maximální 
počet zakázek pro vybrané rozložení makety, tím je maximální délka popisu menší. 
V případě fotografií platí, že více fotografií je možné vložit u slučovaných bloků. 

 

Vkládání fotografií se provádí stejně jako vkládání nemovitostí do makety, tedy kliknutím levého 

tlačítka myši na vybranou fotografii a následným tažením, za stálého držení tlačítka myši, do 

požadované volné pozice na fotografii v editačním panelu. 
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Odstranění vybrané fotografie z inzerce provedete stisknutím symbolu „křížek“ v pravém horním 

rohu každé pozice pro fotografii. 

Pokud chcete využít fotografii jinou, než které jsou dostupné v seznamu, můžete do inzerce vložit 

fotografii z vašeho PC. Toto provedete kliknutím na tlačítko  (viz níže). 

 

Veškeré změny které provedete v editačním panelu je potřeba uložit. Uložení provedete stisknutím 

tlačítka „Uložit“ v levém dolním rohu editačního panelu.  

Pokud nechcete změny provedené v editačním panelu ukládat, nebo si přejete panel skrýt, stiskněte 

tlačítko „Zavřít bez uložení“. 

2.2.4.4. Nestandardní obsah bloků inzerce 
V případě, že chcete do některé části makety vložit jiný obsah, než je konkrétní nemovitost, jako 

např.“ řádkový seznam nemovitostí“, proveďte sloučení jednotlivých bloků do požadované velikosti 

v místě, kde chcete nestandardní inzerci vložit. Poté co takto učiníte, klikněte na tlačítko poznámky 

, které se nachází v pravém dolním rohu daného bloku a do zobrazeného pole pro textovou 

poznámku vložte obsah, který chcete v tomto bloku uveřejnit s případnými doplňujícími informacemi. 

Následně uložte stisknutím tlačítka „Uložit“ v levém dolním rohu zobrazeného panelu. 

2.2.4.5. Poznámka k výrobě inzerce 
Pro každý blok v maketě je možné vložit vaši poznámku v případě, že je potřeba, aby naši grafici u 

dané nemovitosti provedli nějakou speciální úpravu. Pro přidání poznámky k vybranému bloku stačí 

kliknout na tlačítko poznámky , které se nachází v pravém dolním rohu daného bloku, a do 

zobrazeného pole pro textovou poznámku vložit váš komentář. Následně uložte stisknutím tlačítka 

„Uložit“ v levém dolním rohu zobrazeného panelu. 

2.2.4.6. Kontrola obsahu před odesláním 
Dříve než odešlete inzerci ke zpracování, překontrolujte si, prosím, zda systém PEXeso nedetekuje na 

některé z nemovitostí chybu. Systém vám nedovolí odeslat inzerci ke zpracování, dokud není inzerce 

v pořádku.  
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Chyba je indikována u každého bloku pro nemovitost zvlášť a to červeným rámečkem okolo daného 

bloku a zároveň ikonou  v levé horní části bloku. Po najetí na tuto ikonu se vám zobrazí chyba, 

kterou je potřeba u dané nemovitosti opravit před jejím odesláním. 

2.2.4.7. Odeslání formátu ke schválení 
V případě, že máte vaši maketu inzerce kompletně vyplněnou dle vašich požadavků, je nutné ji 

odeslat ke zpracování našim pracovníkům. 

Před samotným odesláním je potřeba ověřit, zda systém nedetekuje v inzerci chybu (viz kap. 2.2.4.6). 

Odeslání makety provedete stisknutím tlačítka „Odeslat ke zpracování“, které najdete na liště v horní 

části obrazovky . 

Po odeslání inzerce ji již není možné nadále upravovat (viz kap. 2.2.2 stav odeslána/schválena). 

 

Finální náhled inzerce obdržíte po odeslání inzerce ke zpracování v co nejkratším 
možném termínu. Zobrazená maketa je pouze orientační a slouží jako předloha pro 
výrobu skutečné inzerce. 

 

2.3. Lišta akcí 
V horní části obrazovky se nachází lišta (viz obr. níže), kde je možné najít některé užitečné funkce. 

 

Popis jednotlivých funkcí najdete v tabulce níže. 

Funkce Popis 

 Výběr formátu Zavře okno s editací a zobrazí obrazovku 
s výběrem formátu a rozložení viz kap. 2.2.2 

Odeslat ke zpracování 
Odešle vyplněnou maketu ke zpracování do 
REALCITY 

 Náhled 
Zobrazení náhled na celou maketu inzerce. 
Opakovaným stisknutím tohoto tlačítka se 
vrátíte k editaci. 

 Tisk 
Umožňuje tisk makety v aktuálním stavu. 
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 Lupa 
Umožňuje zvětšení/zmenšení zobrazené makety. 

Načíst zakázky 
Načte do prázdné makety nemovitosti zobrazené 
v seznamu, a to pouze ty, které jsou aktuálně 
vypsány. 

Zpět do RCpro Ukončí editaci makety a vrátí vás zpět do 
klientského přístupu RCpro. 

 


