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1.

Seznam použitých zkratek
Zkratka

Popis

reCaptcha

Ochrana pro robotům od Google

ČSOB

Československá obchodní banka

Tap

Vyjadřuje přiložení bankovní karty k terminálu

CCMSK

Clearingové Centrum Moravskoslezského kraje

Denylist

Seznam zakázaných karet pro dopravní aplikace

ASORS

Bankovní systém ČSOB
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2.

Úvod

Tato uživatelská příručka popisuje používání webové aplikace pro uživatele bankovní karty.
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3.

Webová aplikace pro uživatele bankovní karty

3.1

Registrace uživatele

Do aplikace se může přihlásit pouze zaregistrovaný uživatel. Vlastní registraci lze provést kliknu m na tlačítko
Registrovat na stránce pro přihlašování. Registrace je rozdělena do několika čás .
1.

Vyplnění informací pro přihlášení do systému (email a heslo). Všechny údaje ve formuláři musí být
vyplněné a musí být také zaškrtnuta ochrana pro robotům (reCaptcha). Heslo musí mít minimálně šest
znaků a musí obsahovat minimálně jedno písmeno a jednu číslici.

2.

Po s sknu tlačítka Potvrdit dojde k přesměrování na platební bránu ČSOB. Zde je možné vyplnit údaje
z platební karty, kvůli registraci karty.

3.

Po úspěšné platbě bude odeslán ak vační email. V emailu uživatel klikne na odkaz Ak vovat_ucet a m
se účet ak vuje.
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3.2

Přihlášení uživatele

Přihlásit se do aplikace je možné po zadání emailu, hesla a zaškrtnu m ochrany pro robotům (reCaptcha) na
přihlašovací stránce.

3.3

Opětovné zaslání ak vačního emailu

Pokud uživatel nemá ak vovaný účet, objeví se mu formulář pro opětovné zaslání ak vačního mailu. Zde uživatel
vyplní zaregistrovaný email, potvrdí zaškrtnu m tlačítka, že není robot (reCaptcha) a klikne na tlačítko Ok.

3.4

Zapomenuté heslo

Jestliže si uživatel nepamatuje zvolené heslo, může kliknout na odkaz Zapoměli jste heslo? na stránce pro
přihlašování. Zde vyplní zaregistrovaný email, potvrdí zaškrtnu m tlačítka, že není robot (reCaptcha) a klikne na
tlačítko Ok. Uživateli přijde email s náhradním náhodně vygenerovaným heslem, které si může po přihlášení
změnit.
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3.5

Přehled jednotlivých jízdenek

Přehled vyúčtovaných jízdenek na bankovní kartu lze zobrazit po kliknu na odkaz v menu Přehled jízdenek.

3.5.1 Filtrace jízdenek
Transakce lze vyhledávat podle data vytvoření pomocí dvou textových polí Od a Do umístěných nad tabulkou
transakcí. Standardní nastavení těchto polí je mezi dnešním dnem a 7 dní zpět. Transakce vyhovující zadaným
podmínkám jsou zobrazeny po kliknu na tlačítko Vyhledat. Dále se dá jízdenky ﬁltrovat podle kódu dopravní
transakce (toto číslo se jízdence přiřazuje při vyúčtování jízdenek) a podle čísla karty.

3.5.2 Tisk daňového dokladu
Výběr jízdenek, pro které se má vy sknout daňový doklad, je možné provést zaškrtnu m pole v sloupci Označit k
sku. Kliknu m na tlačítko Tisk dojde k přípravě dokumentu pro sk vybraných jízdenek.

3.5.3 Detail jízdenky
Po kliknu na tlačítko Detail u jednotlivé jízdenky se v tabulce objeví podrobnos této transakce. Pokud se jedná o
jízdenku, je zobrazena tabulka přiložení karty k terminálu. Po kliknu na tlačítko Reklamace se zobrazí jízdenky,
které byly reklamovány.
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3.6

Přehled dlouhodobých jízdenek

Přehled dlouhodobých jízdenek se nachází v menu pod stejnojmenným názvem. Po kliknu na odkaz se zobrazí
tabulka přehledu. Jízdenky lze vyhledávat podle data vytvoření pomocí dvou textových polí Od a Do umístěných
nad tabulkou jízdenek, nebo podle čísla karty přihlášeného uživatele. Na stránce lze vy sknout daňový doklad
pomocí zatržení příslušného políčka ve sloupci Daňový doklad a následně kliknout na tlačítko Tisk daňových
dokladů. Tlačítko ve sloupci Navazující slouží pro nákup navazující dlouhodobé jízdenky.

3.7

Změna hesla

Pro změnu hesla slouží formulář, který se nachází v menu pod položkou Nastavení účtu.

Ke změně hesla dojde po vyplnění všech položek formuláře a kliknu na tlačítko Změnit.

3.8

Odesílání informací o jízdenkách na email

Pro povolení/nepovolení odesílat informace o jízdenkách slouží formulář, který se nachází v menu pod položkou
Nastavení účtu.
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3.9

Reklamace

Pro vyhledání jízdenky k reklamaci musí být vyplněn kód dopravní transakce, který lze nalézt v Přehledu jízdenek.
Přehled jízdenek s reklamacemi lze zobrazit kliknu m na příkaz Reklamace na stránce Detail Jízdenky. Pro vybrání

jízdenek k reklamaci musí být jízdenka označena ve sloupci Vytvořit reklamaci musíte vyplnit kód dopravní
transakce, který najdete u jízdenek v Přehledu jízdenek.

3.9.1 Podání reklamace
Podání reklamace jízdenky se provádí zaškrtnu m políček u jízdenek, které chcete reklamovat, v sloupci Vytvořit
reklamaci a následné kliknu na tlačítko Vytvořit reklamaci. Každou transakci lze reklamovat pouze jednou a takto
podanou reklamaci nelze zrušit.
Podání reklamace je možné dokončit po vyplnění důvodu reklamace kliknu m na tlačítko OK.

3.9.2 Stav reklamace
Stav reklamace lze zobrazit kliknu m na tlačítko detail ve sloupci tabulky s názvem „Vytvořit reklamaci“. Přijaté
reklamace jsou součás dalšího denního zpracování a po úspěšném odeslání denní uzávěrky se v přehledu
transakcí objeví nová transakce s reklamovanou částkou.

3.10 Tisk protokolu reklamace
Tisk protokolu reklamace probíhá výběrem jízdenky na stránce Přehled reklamací. Pro výběr jízdenek k sku, musí
být zatrženo políčko ve sloupci Tisk protokolu.
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3.11 Karty
Přehled karet se nachází pod odkazem v menu s názvem „Moje karty“.

3.11.1Přidání karty k účtu
K účtu lze přidat další kartu pomocí tlačítka Přidat novou kartu k účtu na stránce Moje karty. Po tomto kliknu
budete, jako při registraci, přesměrování na platební bránu ČSOB, kde vyplníte informace o platební kartě.

3.11.2Odstranění karty z účtu
Kartu lze odstranit z účtu na stránce Moje karty.

3.11.3Registrace/Odregistrace karty pro dlouhodobé jízdenky
Registrace nebo odregistrace karty pro dlouhodobé jízdenky se nachází pod stejnojmenným tlačítkem na stránce
Moje karty.
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Kartu si lze následně zaregistrovat kliknu m na tlačítko
bankovní kartě a fotograﬁe držitele bankovní karty.

, následně se zobrazí stránka pro vyplnění údajů o

1.1.1 Přenesení karty na jiný účet
Na stránce Moje karty / Registrace/Odregistrace karty pro dlouhodobé jízdenky / Detail se zobrazí tlačítko pro
přenesení karty na jiný účet s názvem „Přenést kartu na jiný účet “. Po kliknu na tlačítko je nutno zadat
email účtu na který se má karta převést a zatrhnout tlačítko reCAPTCHA a následně převést kartu na jiný účet.
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