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AMDEN
správce systému

Metronome Festival Online system

Ticket portal

před0prodej GOOut

ticket live

MF Vstup

Data o vstupenkách (xml)

předprodej
vstupenek, stan, Parking, ...

prodej na místě
vstupenek, stan, Parking, ...

Akreditace VIP

Akreditace UP

Akreditace Press

Akreditace ...
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Ověření vstupenky

evidování vstupenky

Vstup
MF čtečka

ZTPP / ZTP Vstup
MF čtečka

Akreditační certifikát
MF čtečka

vstup
MF páska{



Akreditace

akreditační formulář
Typ akreditace

Jméno a příjmení
Email

Telefon

Uložení dat 
do systému mf certifikát

Systém vygeneruje certifikáta zašle ji (PDF)
 na definovaný email

Vstup na MF
uživatel se při vstupu na MF prokáže vytištěným 
certifikátem

url na MF
odpovědná osoba se přihlásí na 
unikátní URL a vyplní formulář



MF system
(black box)

Online 
Akreditační form

Zaslán email
s certifikátem

MF system
(black box)

Správce systému v CMS pro 
každou firmu / partnera nadefi-
nuje detail akreditace:

Jméno společnosti:
Konktaktní osoba:
Telefon:
Email kontaktní osoba:
Kód pro přihlášení:

• Sezení (2denní) 
• Stání (2denní) 
• Prodejci a catering
• Artist A
• Artist B, C, D
• Crew (tj. Technici, úklid, bedňáci)
• All access 
• Up!
• Vip 
• Press
• Foto
• Výherce - stání
• Výherce - sezení ... 

Osobní údaje: unikátní / totožné (kontrola 
duplikátů)

Akreditační formulář

Jméno společnsti:
Konktaktní osoba:
Email kontaktní osoba:
Telefon kontaktní osoba:
Kód pro přihlášení:

Počet Up: 
Počet VIP: 
...

Definice pro vstup / AKREDITAcE:
Jméno, Příjmení, Email, telefon

MOžnost zaslat certifikát 
přímo dané osobě / zaslat na KO

Uložení dat do systému

Systém na základě vyplěných dat v systému zarezervuje místa, 
případně rozešle email danému uživateli / Kontaktní osobě

Možnost exportu dat do xls

Systém eviduje stav certifikátů
Vstup

MF čtečka

Metronome Festival system - akreditace (online)


