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ZÁKLADNÍ POPIS ŘEŠENÍ:

Sestavy TV Online jsou publikovány prostřednictvím portálu na internetové adrese https://sestavytv.elzel.cz
Odkaz je též dostupný na našich internetových stránkách www.elzel.cz.
Portál řeší:
1) Ověřování uživatelů pro přístup k samotnému portálu
2) Přístup k dokumentům v objednaném rozsahu
Dokumenty Sestav TV jsou publikovány jako šifrované PDF soubory prostřednictvím portálu Sestavy TV Online.
Pro prohlížení dokumentů je zapotřebí aplikace Adobe Acrobat Reader DC nebo vyšší s rozšířením FileOpen.
Doplněk FileOpen je dostupný na internetové adrese www.fileopen.com.
Pro otevření šifrovaných PDF souborů je zapotřebí uživatelský účet FileOpen, kterým se dešifruje obsah PDF
souborů, nastaví se rozsah oprávnění a funkcí a následně zobrazí obsah dokumentu.

PŘÍSTUP NA PORTÁL SESTAVY TV ONLINE

Přístup k portálu Sestavy TV Online je umožněn prostřednictvím uživatelského účtu, resp. uživatelského jména
v podobě e-mailové adresy s firemní e-mailovou doménou, hesla a bezpečnostního prvku CAPTCHA. Přístupové
údaje budou zasány na vaši e-mailovou adresu ihned po založení uživatelského účtu. Heslo pro přístup k portálu
je možné uživatelsky měnit, případně resetovat.
Obrázek č.1 - Přístup na portál Sestavy TV Online
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Obrázek č.2 - Portál Sestavy TV Online

PŘÍSTUP K ŠIFROVANÝM DOKUMENTŮM - UŽIVATELSKÝ ÚČET FILEOPEN

Každý uživatel potřebuje pro otevření šifrovaného dokumentu Sestav TV Online uživatelský účet FileOpen.
Uživatelské účty FileOpen jsou vydávané konkrétnímu uživateli a jsou nepřenosné. Uživatelský účet FileOpen se
skládá z uživatelského jména ve tvaru emailové adresy s firemní e-mailovou doménou a generovaného hesla.
Uživatelské jméno musí být tvořeno firemní emailovou adresou, resp. adresou s firemní emailovou doménou.
Přístupové údaje budou zasány na vaši e-mailovou adresu ihned po založení uživatelského účtu. Heslo pro přístup
k portálu je uživatelsky neměnné, v případně zapomenutí hesla kontaktujte administrátora Sestav TV Online na
e-mailové adrese: tomas.cap@elzel.cz.
Při prvním otevření šifrovaného dokumentu na konkrétním počítači, bude uživatel vyzván k zadání přístupových
údajů, uživatelského účtu FileOpen, viz obrázek č.3. Po prvním úspěšném otevření dokumentu bude konkrétní
počítač uživatele tzv. zaregistrován do systému FileOpen a pokud nedojde k hardwarové změně počítače, nebude
zapotřebí pro otevření dalších šifrovaných dokumentů opětovné zadávání přihlašovacích údajů. Každý uživatel
může mít souběžně registrovány maximálně dva počítače. Při dosažení maximálního počtu a potřebě registrovat
nový počítač, např. z důvodu výměny kontaktujte administrátora Sestav TV Online na e-mailové adrese:
tomas.cap@elzel.cz
Obrázek č.3 – Otevření šifrovaného dokumentu, zadání přístupových údajů účtu FileOpen
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PRÁCE S PORTÁLEM SESTAV TV ONLINE

ZÁKLADNÍ NAVIGACE

Dokumenty Sestav TV Online jsou strukturovány do složek. Složka obsahuje jeden nebo více dokumentů. Počet
dostupných složek a dokumentů je závislý na zakoupeném rozsahu.

INFORMACE O DOKUMENTECH

U každého dokumentu Sestavy TV Online umístěného v dokumentové knihovně jsou popisná metadata.
Zobrazovaná metadata jsou název souboru, velikost souboru a datum poslední změny, resp. datum publikování.

Obrázek č.4 – informace o dokumentech

STAŽENÍ DOKUMENTŮ SE STAVY TV ONLINE

Dokumenty Sestav TV Online je možné stáhnout do lokálního počítače. Toto může být výhodné z důvodu
častějšího otevírání dokumentů, a to hlavně v případě pomalejšího internetového připojení. Pro otevření
dokumentu je však zapotřebí připojení k internetu. Dokument se při jeho otevření vždy dotazuje systému
FileOpen, na rozsah oprávnění a funkcí. Stažené soubory nejsou aktualizovány a mohou být kdykoliv zneplatněny,
resp. nahrazeny novou verzí, která bude dostupná na portálu Sestavy TV Online.
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