Vážení členové ČSMO,
jak jsme Vás již informovali v lednu t.r., Český spolek pro mimotělní oběh začal pro registraci svých
členů využívat nový software s názvem CLAUDiN. Jedná se o samoobslužný systém, ve kterém si
můžete spravovat svůj profil, kontaktní údaje a obnovovat členství.
V této souvislosti Vás prosíme o zaplacení členského příspěvku za rok 2019 prostřednictvím tohoto
systému, podrobné instrukce jsou uvedeny níže.
Správu členů i nadále zajišťuje Association house (GUARANT International), kontaktní osobou je
Mgr. Kateřina Divišová, csmo@associationhouse.cz.

Jak postupovat
Stávající členové již mají svůj členský profil v CLAUDiNu vytvořen, Vaše osobní údaje byly do
systému vloženy.
Přístup do systému je k dispozici zde: https://membership.guarant.com/association/7/.

Před prvním přihlášením je nutné nastavit si heslo. Nejprve klikněte na odkaz “Obnovení hesla” a
zadejte emailovou adresu, kterou jste uvedli při původní registraci do ČSMO. Pokud si nejste jisti,
který email jste v minulosti použili, obraťte se prosím na Mgr. Kateřinu Divišovou,
csmo@associationhouse.cz.
Jakmile si nastavíte heslo prostřednictvím zaslaného linku, můžete se pomocí tohoto hesla a emailové
adresy do systému přihlásit (viz obrázek – „Přihlášení člena“).
Po přihlášení si prosím zkontrolujte své osobní údaje (Menu → Uživatel → Detail) a v případě
nutnosti je ihned aktualizujte (Menu → Uživatel → Upravit).
Pro obnovení členství na rok 2019 vyberte příslušný členský poplatek (Menu → Poplatky a
objednávky → Poplatky).
Úhradu členského příspěvku je možné provést platební kartou nebo bankovním příkazem. Po zvolení
kterékoliv z platebních metod obdržíte automatickou notifikaci s příslušnými údaji. Pokud se
rozhodnete platit kartou, můžete tuto notifikaci ignorovat. V případě bankovního převodu prosím
použijte zaslané platební údaje včetně variabilního symbolu. Po připsání platby obdržíte emailovou
zprávu a současně bude ve Vašem členském profilu k dispozici potvrzení o platbě (Menu → Poplatky
a objednávky → Objednávky).
Dovolujeme si Vás upozornit, že při platbě kartou obdržíte potvrzení obratem, u bankovního převodu
obdržíte potvrzení do několika dní po připsání dané částky na účet.
V případě dotazů mě prosím neváhejte kontaktovat.

S pozdravem a přáním příjemného dne
Mgr. KATEŘINA DIVIŠOVÁ
Manažerka rozvoje asociací
Na Pankráci 17, 140 00 Praha 4, Česká republika
Mobile: +420 727 947 570
Email: csmo@associationhouse.cz

