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Souhrnné informace
Základní popis

1.1

Moje O2 pro firmy je internetová samoobsluha pro firemní zákazníky, která slouží k přístupu k
elektronickému vyúčtování a k nastavení doplňkových služeb O2 pro mobilní paušální tarify a pevné
linky.
Využívání portálu Moje O2 pro firmy je bezplatné.

Právní ustanovení

1.2

Tento dokument, ať již jako celek nebo část, nesmí být kopírován nebo publikován třetím stranám
bez písemného souhlasu O2 Czech Republic a.s. Dokument obsahuje ochranné známky třetích stran.
ATG, Java a Oracle jsou registrovanými značkami firmy Oracle. Kopírovací práva k dokumentu drží O2
Czech Republic a.s.
1.2.1

Vymezení rozsahu dokumentu

Dokument je uživatelským manuálem aplikace Moje O2 pro firmy pro zákazníky O2 Czech Republic
a.s.
1.2.2

Definice a zkratky

Zkratka

Význam

Moje O2

Internetová samoobsluha pro zákazníky O2 Czech Republic a.s.

O2 Support Zaměstnanec pracující s aplikací Moje O2 v roli O2 podpory zákazníka, který může také
převzít identitu uživatele v Moje O2.
Uživatel
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Kontaktní osoba zákazníka O2 spravující data v internetové samoobsluze Moje O2.

Uživatelé
Každý uživatel registrující/přihlašující se na Moje O2 pro firmy má zvolenou určitou roli,
opravňující k úkonům, které může na Moje O2 provádět
Zákazník může mít pro své zaměstnance přiřazené všechny role nebo pouze vybrané
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2.1








2.2





2.3




2.4




Zákazník může mít na Moje O2 vytvořeno více rolí v rámci různých společností
o Pro registraci jiné společnosti může zákazník využít stejné přihlašovací údaje z již
registrované společnosti
o Po přihlášení na Moje O2 se zobrazí okno s výběrem účtu, se kterým chce zákazník
pracovat

Hlavní administrátor
Role uživatele zákazníka s nejvyššími právy.
Pro jednoho zákazníka existuje nejvýše jedna tato role.
Může vytvářet, měnit a rušit nižší oprávnění
Nemůže převést oprávnění na jinou osobu
Umožňuje administrovat všechny role zákazníka a nastavovat jeho produkty / služby na všech
číslech. Rozhoduje o nastavení služeb, které mohou podřízené role na Moje O2 měnit
Aktivuje/nastavuje/ruší elektronické vyúčtování
Příklad uplatnění: vlastník společnosti, jednatel

Administrátor
Role, která umožňuje spravovat role typu Správce skupin a Uživatel v rámci zákazníka, tj. může
vytvářet, měnit a rušit nižší oprávnění
Má oprávnění nastavovat produkty / služby zákazníka na všech číslech.
Rozhoduje o nastavení služeb, které mohou podřízené role na Moje O2 měnit
Příklad uplatnění: obchodní ředitel, ředitel IT

Správce skupin
Spravuje přidělené/vytvořené skupiny
Nemůže vytvářet uživatele a skupiny
Příklad uplatnění: vedoucí pobočky nebo divize, oblastní ředitel

Koncový uživatel
Koncový uživatel s nejnižším oprávněním
Může mít ve své správě max. 5 telefonních čísel
V rámci Moje O2 vidí pouze svá telefonní čísla
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Může měnit nastavení služeb na svých telefonních číslech za předpokladu, že je funkce povolena
hlavním administrátorem nebo administrátorem
Příklad uplatnění: řadový zaměstnanec



2.5


O2 Support
Kromě uživatelů zákazníka mají do aplikace přístup i interní zaměstnanci O2 Czech Republic a.s.
Jejich úlohou je podporovat zákazníka, případně provést některá nastavení za něj v okamžiku,
kdy zákazník požádá o asistenci.
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Služby na Moje O2 pro firmy

3.1

Volání a zprávy

3.1.1

Volání z mobilu
Tarif a doplňkové služby

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Tarif
Volné jednotky i z Individuální nabídky
Závazek

Nelze změnit
Nelze změnit
Datum trvání závazku a typ závazku - HW nebo
tarifní
Lze změnit
Lze změnit

Balíčky SMS a MMS
MMS

Nastavení hovorů

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (je-li přiděleno)
Přesměrování hovorů

Lze změnit
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Přesměrování faxu

Lze změnit

Typ hlasové schránky

Lze změnit

O2 Spojovatelka

Lze změnit

O2 Na příjmu

Lze změnit

Zmeškané hovory

Lze změnit

Oznámení o volání do jiné sítě

Lze změnit

Volání ze zahraničí (Roaming)

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (je-li přiděleno)
Typ roamingu

Lze změnit

Měsíční balíček

Lze změnit (příchozí minuty 2000 Evropa)

Datový roaming

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (je-li přiděleno)
Měsíční balíček

Lze změnit (nutné provést refresh stránky)

Jednorázový balíček

Lze změnit (nutné provést refresh stránky)

Blokování služeb

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (je-li přiděleno)
SIM karta

Lze změnit (pouze blokovat)

Premium SMS

Lze změnit

Audiotextové služby

Lze změnit

M-platba

Lze změnit

3.1.2

Volání z pevné
Tarif a doplňkové služby

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (je-li přiděleno)
Tarif

Nelze změnit

Typ pevné linky

Nelze změnit

Základní tarif

Nelze změnit

Hlasová schránka

Nelze změnit
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3.1.3

VPN
Modifikace služby

VPN

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Člen VPN

Nelze změnit

Tarif VPN (včetně TANDEM)

Nelze změnit

3.1.4

Barevné linky (mobilní i fixní)
Tarif a doplňkové služby

Modifikace služby

Telefonní číslo
Typ barevné linky

3.2
3.2.1

Nelze změnit

Internet
Internet na cesty
Mobilní internet

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Tarif

Lze změnit

Stav čerpání dat (FUP)

Zobrazen stav čerpání (nutné provést refresh
stránky)

Blokování připojení k internetu

Lze změnit (nutné provést refresh stránky)

Závazek

Datum trvání závazku

Modifikace služby

Internet v mobilu

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Tarif

Lze změnit

Stav čerpání dat (FUP)

Zobrazen stav čerpání (nutné provést refresh
stránky)

Blokování připojení k internetu

Lze změnit (nutné provést refresh stránky)

Modifikace služby

Blackberry

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Datový tarif

Lze změnit

5

Doplňkový tarif

Lze změnit

Doplňkové služby

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Upozornění před datovým připojením v ČR

Lze změnit

Blokování datového připojení v zahraničí

Lze změnit

3.2.2

Internet v kanceláři
Modifikace služby

O2 Internet

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Tarif a rychlost připojení

Nelze změnit

Doplňkové služby

Modifikace služby

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Blok pevných IP adres

Lze změnit

Modifikace služby

Internet Business

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Tarif

Nelze změnit

Modifikace služby

Modemy

Telefonní číslo a jméno uživatele (jeli přiděleno)
Typ modemu

Grafické znázornění + odkaz na techzona.cz

Správa domén

Modifikace služby

Domény 2. úrovně

Lze změnit

Domény 3. úrovně

Lze změnit
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3.3

ICT a datová řešení
Datová řešení

Modifikace služby

IP Connect / Pronajaté okruhy / Remote Access

Nelze změnit

Služby zákaznických koncových zařízení

Nelze změnit

ICT řešení

Modifikace služby

Managed LAN

Nelze změnit

Managed WAN

Nelze změnit

Kompletní kancelář

Nelze změnit

Managed Hosting/Cloud

Nelze změnit

7

3.4


Elektronické vyúčtování
Zákazníci mohou přes Moje O2 provést aktivaci elektronického vyúčtování
Elektronické vyúčtování

Modifikace služby

Fixní e-účet

Lze změnit

Mobilní e-účet

Lze změnit

Komfortní vyúčtování

Lze změnit

Podrobný elektronický účet (PEÚ)

Lze změnit

4

Registrace na Moje O2

Registrace zákazníka probíhá jedním ze dvou způsobů:



4.1





4.2

Off-line registrace: Zákazníka registruje O2 uživatel s rolí O2 Support
On-line registrace: Zákazník se registruje sám přímo v Moje O2 pro firmy

Off-line registrace
Off-line registraci vyvolává O2 Support na lince O2 Czech Republic a.s.
O2 Support může vyvolat registraci, pokud uživatel potřebuje pomoci s registrací anebo nechce
využít on-line registrace. O2 Support zašle na adresu kontaktní osoby email s aktivačním
odkazem.
Uživatel použije jednorázový autorizační kód, který obdrží na svůj mobilní telefon.
Po úspěšném zadání autorizačního kódu uživatel dokončí registraci zadáním povinných údajů
(přihlašovací jméno, heslo apod.).

On-line registrace

Při on-line registraci se zákazník registruje sám na hlavní stránce www.mojeo2.cz/firma, kde klikne
na tlačítko "Vytvořit účet".

8








Následně zadá tyto údaje:
o IČ společnosti nebo rodné číslo (rodné číslo platí jen pro zaměstnanecké programy)
o Variabilní symbol z jednoho z posledních 3 vyúčtování
o Referenční číslo
Opíše ochranný kód a zvolí volbu "Pokračovat"

Po dokončení identifikace zákazníka se automaticky doplní jeho kontaktní údaje (pozn.: Pro
registraci není možné využít zahraniční mobilní telefonní číslo)
Zákazník potvrdí správnost údajů tlačítkem "Pokračovat"
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V dalším kroku je zákazník informován o odeslání autorizačního e-mailu na kontaktní osobu
společnosti (očekávaná doba doručení e-mailu je do jedné hodiny)
Pokud si zákazník nechal vygenerovat více autorizačních e-mailů, platný je vždy ten poslední
V případě, že e-mail neobdrží, nebo jej omylem smaže, může si zákazník nechat zaslat nový přes
odkaz "zaslat znovu"

Po kliknutí na odkaz v autorizačním e-mailu se v prohlížeči otevře nové okno
Zákazník stiskne "Zaslat autorizační kód" a na kontaktní telefon uvedený v předešlém kroku přijde
SMS zpráva s autorizačním kódem
Do pole níže je nutné opsat autorizační kód z SMS
Potvrzení probíhá tlačítkem "Pokračovat"
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4.2.1

Registrace zákazníka bez elektronického vyúčtování

Zákazník je vyzván k vytvoření přihlašovacích údajů na Moje O2:


Přihlašovací jméno
o Musí být unikátní napříč firemním Moje O2 (ne rezidentním)
o Musí mít nejméně 5 znaků
o Nesmí být 9-místné číslo (např. telefonní číslo) nebo e-mail
o Nesmí obsahovat @



Heslo
o Musí mít minimálně 6 znaků



Způsob přihlášení
o Standardně je nastavené přihlašování pomocí přihlašovacího jména a hesla (tuto volbu nelze
odškrtnout)

Následně stačí kliknout na tlačítko "Pokračovat".




Účet v Moje O2 je vytvořen
Na závěrečné obrazovce může zákazník (Hlavní administrátor) ihned změnit nastavení pro
registraci ostatních zaměstnanců společnosti na Moje O2 (samostatné vytváření rolí Koncový
uživatel)
o Změna v nastavení se dá případně kdykoliv změnit v nastavení ve Správě účtu → Moje firma
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4.2.2

Registrace zákazníka s elektronickým vyúčtováním

Zákazníkovi se zobrazí následující volby:


Pro sloučení 2 účtů (tzn. využívání jednotných přihlašovacích údajů) zvolí položku "Spojit se
stávajícím účtem"




Ve stejném kroku se zobrazí možnost ověření kontaktních údajů
Zákazník zadá své přihlašovací jméno a heslo, které použil při přihlášení na Moje O2 a potvrdí
stiskem "Pokračovat"
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Proces registrace je nyní u konce



Účet v Moje O2 je vytvořen
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4.3

Na závěrečné obrazovce může zákazník (Hlavní administrátor) ihned změnit nastavení pro
registraci ostatních zaměstnanců společnosti na Moje O2 (samostatné vytváření rolí Koncový
uživatel)
o Změna v nastavení se dá případně kdykoliv změnit v nastavení ve Správě účtu → Moje firma

Přihlášení a registrace zákazníka s elektronickým vyúčtováním



V případě, že zákazník před spuštěním Moje O2 využíval elektronické vyúčtování, je po přihlášení
na e-ucet.cz informován o přesunu elektronického vyúčtování na Moje O2



Vyjma zákazníků s přihlašovacím jménem v podobě e-mailu nebo 9místného čísla a zákazníků s
duplicitním loginem, platí pro přihlášení na mojeo2.cz/firma stejné uživatelské jméno a heslo jako
na e-ucet.cz
Zákazník se na Moje O2 přihlásí stejným způsobem, jakým se přihlašoval k elektronickému
vyúčtování
o V případě zákazníků s PEÚ je tedy nutné na Moje O2 vybrat přes rozbalovací seznam
"Přihlášení certifikátem"





Zákazníkovi je zobrazen pouze typ e-účtu (mobilní nebo fixní), kterým se zákazník aktuálně
přihlašuje a automaticky je mu přidělena role dle typu oprávnění na e-ucet.cz:
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Role na e-ucet.cz

Automaticky přidělená role na Moje O2 pro
firmy

Administrátor

Správce skupin

Uživatel

Koncový uživatel




Na úvodní stránce je zákazníkovi zobrazeno okno pro registraci na Moje O2
Stačí kliknout na "Aktivovat Moje O2 pro firmy" a následně je zákazník přesměrován na proces
registrace - kap. Registrace zákazníka na mojeo2.cz/firma
o Pokud neproběhla registrace do Moje O2 hlavním administrátorem, smí uživatel
prohlížet pouze sekci "Vyúčtování a platby", všechny ostatní sekce jsou pro
uživatele nepřístupné



U některých zákazníků může vzniknout jedna z následujících situací:

4.3.1




Zákazník s přihlašovacím jménem delším než 20 znaků

V případě, že se na Moje O2 pro firmy přihlásí zákazník, který na e-ucet.cz používal přihlašovací
jméno delší 20 znaků (zpravidla e-mailová adresa) bude zákazníkovi zobrazena o změně
přihlašovacích údajů
Zákazník si musí zvolit nové přihlašovací jméno kratší 20 znaků, případně má možnost změnit email (v rámci Moje O2 však nesmí být duplicitní)
Po uložení záznamu se zákazník dostane na hlavní stránku Moje O2 a následně může registrovat
standardním procesem
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4.3.2


Zákazník po přihlášení na Moje O2 opakovaně vstupuje na e-ucet.cz

Pokud byl zákazník již informován o přesunu elektronického vyúčtování, úspěšně se přihlásil na
Moje O2 a stále vstupuje na e-ucet.cz, bude zobrazena následující zpráva:

Vygenerování certifikátu

4.4



Vygenerování nového certifikátu pro přihlášení do Moje O2 pro firmy probíhá pod konkrétním
uživatelem a přes tlačítko "Upravit" v podsekci "Přihlašovací údaje" můžete svojí přihlašovací
metodu změnit. Vyplňte Uživatelské jméno a Heslo.
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Vyberte přihlašovací metodu "Certifikátem O2" a "Uložit".
Pokračujte tlačítkem "Stáhnout přihlašovací certifikát"
Po úspěšném stažení certifikátu se zobrazí hláška o úspěšně provedené změně metody
přihlašování.
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4.5






Detail certifikátu

Sloučení účtů na Moje O2
Na Moje O2 je možné sloučit 2 a více uživatelských účtů pod jeden vybraný
Uživatel si vybere účet (vhodné účty mu nabídne Moje O2 automaticky, lze zvolit i odkaz „Propojit
jiný účet“), který chce připojit k účtu, se kterým se přihlásil.
Uživatel musí zadat přihlašovací údaje pro potvrzení, že mu vybraný účet patří, poté si může
vybrat, které přihlašovací údaje si přeje zachovat pro následné přihlašování.
Uživatel, který má svůj email uvedený u dvou účtů má možnost sloučit účty nebo změnit si u
aktuálně přihlášeného účtu e-mailovou adresu
Sloučení účtů lze vyvolat kdykoliv odkazem "Propojit s jinými účty" z detailu uživatele nebo
s pomocí O2 Support.
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Příklad:

1. Umožnuje vybrat pro sloučení jiný než nabízený/é účty
2. Výběrem se přeskočí proces slučování účtů
3. Tlačítko pro propojení vybraného účtu
4. Odkaz pro zamezení nabídky sloučení vybraného účtu
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5. Výběr přihlašovacích údajů, které zůstanou po sloučení účtů platné
6. Sloučit účty
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7. Potvrzovací obrazovka po úspěšném sloučení účtů
8. V případě že Moje O2 dohledá více účtů se stejnou e-mailovou adresou, zobrazí se obrazovka
nabízející změnu emailu.

9. Zadání nového e-mailu nutno potvrdit tlačítkem "Změnit e-mail"

10. Potvrzení změny emailu a možnost přechodu do aplikace Moje O2
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11. Tato obrazovka se zobrazí uživateli, u kterého bylo nalezeno více účtů se stejným emailem.
Pokud uživatel nechce provést sloučení, musí provést změnu e-mailu u aktuálního účtu.

5

Způsoby přihlašování na Moje O2

Přihlašování na Moje O2 je možné provést několika různými způsoby:

5.1



5.2


5.3


Heslo
Pomocí uživatelského jména a hesla, které si zákazník vytvořil při registraci účtu
nebo
Pomocí kontaktního e-mailu a hesla zvoleného při registraci

Autorizační kód (OTP)
Jednorázové přihlášení pomocí přihlašovacího jména (nebo e-mailu) a kontaktního mobilního
telefonu zvoleného při registraci
o Pomocí jednorázového přihlášení je viditelný stejný obsah jako u ostatních přihlášení

Smart ID
SMART ID je jednorázový přístupový kód, který vygeneruje aplikace na SIM kartu zákazníka.
Aplikaci je k nalezení v menu telefonu a je chráněna kódem BPIN.
o SIM karta zákazníka musí funkci Smart ID podporovat
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5.4


6


Certifikát
Slouží zejména pro zákazníky, kteří mají aktivní PEÚ a pro přihlašování využívali certifikát.

Úvodní stránka
Na níže uvedeném příkladu je zobrazena úvodní stránka po přihlášení uživatele v roli Hlavního
administrátora nebo Administrátora
Číslo bodu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Funkce na Moje O2
Možnost rychlého přepínání mezi vytvořenými skupinami na Moje O2
Přechod na elektronické vyúčtování (O2 e-účet)
Administrace jednotlivých uživatelů a čísel
Změna nastavení služeb fixních, mobilních a ICT řešení
Změna hesla, způsobu přihlášení, historie provedených změn, aktivace účtů
Dokumenty, kontakty, nápověda, zakládání požadavků (PZ)
Rychlý přehled na statistiku služeb a kontrola uhrazení vyúčtování
Nejčastěji používané odkazy
Zákaznické požadavky (PZ) - nezobrazuje se u SOHO zákazníků
Historie provedených změn a stav vyřízení
Jméno přihlášeného uživatele, jeho role na Moje O2 a název společnosti
Rychlé vyhledávání dle jména uživatele, skupiny, čísla nebo služby
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7

Vyúčtování a platby

POZOR! Pokud si vyúčtování (e-účet nebo PEÚ) stahujete automaticky za pomoci software,
změňte si prosím adresu pro přístup. Přihlašovací stránka je nově na adrese:
https://moje.o2.cz/firma/login.jsp.
Kapitola popisuje základní funkce sekce Vyúčtování a platby, ve které zákazník najde:


Zobrazení a nastavení elektronického vyúčtování (O2 e-účet, výjimečně O2 e-účet business
a PEÚ)
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Zákazníkovi, který měl aktivní elektronické vyúčtování před datem spuštění Moje O2 a
využíval role podřízených a nadřízených přístupů pro zobrazování vyúčtování, zůstávají tyto
funkcionality zachovány a role nastavené pro Moje O2 na ně nemají vliv
Kliknutím na sekci Vyúčtování a platby v levém menu se zobrazí přehled podsekcí, které může
zákazník ve Vyúčtování a platby navštívit. POZOR! Dlaždice stejně jako Menu v levé části
obrazovky se liší dle toho, zda má zákazník elektronické vyúčtování typu O2 e-účet, O2 eúčet business nebo PEÚ!

E-účet
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Aktivace elektronického vyúčtování na Moje O2

7.1


V Moje O2 lze aktivovat elektronické vyúčtování.

Přehled vyúčtování a plateb

7.2


Zobrazuje se seznam všech vystavených vyúčtování a stav úhrady:

1. Zaplatit vyúčtování pomocí Komfortního vyúčtování nebo příkazem k úhradě z internetového
bankovnictví své banky
2. Přes formulář lze nahlásit provedenou platbu, která je evidována jako neuhrazená
3. Zobrazení rozpisu vyúčtování
4. Stáhnutí vyúčtování v PDF formátu
5. Zobrazení podrobného (detailního) vyúčtování
PEÚ

E-účet
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7.3



7.4




Kontrola výdajů a aktuální útrata
Možnost kontroly výdajů a aktuální útraty je určená pouze pro služby pevné linky
Zobrazuje průběžnou útratu u hlasových služeb nad rámec paušálu a podrobné vyúčtování
(Předběžné vyúčtování)

Reporty ke stažení k vyúčtování
V Moje O2 lze vygenerovat základní reporty k vyúčtování za fixní nebo mobilní služby dle měsíce
nebo typu dokladu (podrobný výpis, daňový doklad)
Umístěny jsou: Úvodní stránka - Vyúčtování a platby - Reporty ke stažení
Jsou 2 typy reportu:
 Souhrnné reporty obsahují daňový doklad, rozpis vyúčtování za služby a podrobné
vyúčtování pro všechny plátce za jednotlivá zúčtovací období. Lze vybrat reporty za
konkrétní zúčtovací období ve filtru Zúčtovací období; lze vybrat stažení pouze určitého
druhu reportu dle typu dokladu (Daňové doklady, Rozpisy a vyúčtování služeb nebo
Podrobná vyúčtování)
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Reporty podle plátců obsahují daňový doklad, rozpis vyúčtování za služby a podrobné
vyúčtování pro vybraného plátce za jednotlivá zúčtovací období. (Dostupné pro vyúčtování
typu PEÚ.)

PEÚ

E-účet



Reporty jsou k dispozici v následujících formátech:
 PDF
 XML
 CSV
 Pro některé typy vyúčtování také ve formátu XSL.
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Nastavení vyúčtování

7.5


Uživatel s příslušným oprávněním může v této sekci nastavovat a rušit:
o Variantu elektronického vyúčtování
o Zobrazování podrobného výpisu
o Notifikace při vystavení nového vyúčtování

Správa uživatelů

7.6



Sekce Správa uživatelů poskytuje základní informace o společnosti a přehled všech uživatelů,
kteří mají k vyúčtování přístup.
Uživatel s příslušným oprávněním může ostatní uživatele přidat, upravit nebo blokovat kliknutím
na příslušný odkaz.

Personalizace uživatelů

7.7




Základní informace o přihlášeném uživateli lze najít v sekci Personalizace uživatele. Kromě
jiného zde lze editovat:
 Kontaktní údaje
 Seznam dostupných zákaznických kódů, tzv. LAS kódů, u zákazníků, kteří využívali
službu PEÚ
Uživatel s příslušným oprávněním může ostatní uživatele přidat, upravit nebo blokovat kliknutím
na příslušný odkaz.

PEÚ
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8



Správa uživatelů a uživatelských rolí
Oprávnění jednotlivých uživatelů jsou převzata z e-ucet.cz (za předpokladu, že měl zákazník
aktivní e-účet před datem migrace)
Možnost vytvářet uživatele a definovat jejich oprávnění pro přístup a nahlížení do elektronických
vyúčtování
o Přidat lze pouze uživatele, který má vytvořen účet na Moje O2
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8.1

Seznam uživatelů

Stránka seznamu uživatelů zákazníka se zobrazí po výběru levé položky menu: Čísla a uživatelé>>
Uživatelé.
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Stránka Uživatelé

Na stránce seznamu uživatelů lze:









8.2

Filtrovat zobrazené záznamy uživatelů (rolí): tlačítka „Vše“, „Bez čísla“, „Zakázaný přístup“, „Se
speciálními právy“.
Hromadně povolit nebo zakázat přístup více uživatelů (rolí) zároveň: Tlačítko „Povolit / zakázat
přístup do Moje O2 pro firmy“ je dostupné po zaškrtnutí jednoho nebo více řádků přehledu.
Mazat jednoho nebo více uživatelů (rolí): Tlačítko „Smazat“ je taktéž dostupné po zaškrtnutí
jednoho nebo více řádků přehledu.
Povolit nebo zakázat přístup pro jednotlivého uživatele je možné také tlačítkem ve sloupci „Přístup
do Moje O2“.
Importovat uživatele s rolí Uživatel (End User - EU): Výběrový seznam „Import / Export“, volba
„Importovat uživatele“.
Exportovat uživatele: Výběrový seznam „Import / Export“, volba „Exportovat uživatele“.
Přidat nového uživatele tlačítkem „Přidat uživatele“.
Přejít do detailu uživatele nebo čísla (kliknutím na jméno nebo číslo).

Vytvoření nového uživatele (role)

Vytvoření nového uživatele (role) se vyvolává ze stránky Uživatelé.
Vzhled stránky se automaticky přizpůsobuje podle požadované nově vytvářené roli – podle hodnoty
vstupního pole „Typ účtu“. Jeho hodnoty jsou „Uživatel“, „Správce skupin“ a „Administrátor“.
Poznámka: typ účtu „Hlavní administrátor“ pomocí funkčnosti Vytvoření nového uživatele (role) vytvořit
nelze. Na jednoho zákazníka je nejvýše jeden Hlavní administrátor. Ten vzniká při registraci
zákazníka. Hlavního administrátora je možné změnit jen s asistencí O2 Support.
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Stránka Nový uživatel - role Uživatel

Informace o oddělení (Základní informace >> Oddělení) je doplňková – slouží pro rozlišení uživatelů
se stejnými jmény pomocí interní organizační jednotky zákazníka.
K nové roli Uživatel je přímo při jejím vytváření možné přiřadit jedno nebo více čísel (blok Přiřazená
čísla).
Na zadanou emailovou adresu bude zaslán email s aktivačním odkazem, který je platný 72 hodin. Po
jeho použití se při vyplnění kontaktního telefonu na zadané číslo mobilního telefonu zašle jednorázový
autorizační kód.
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Stránka Nový uživatel - role Správce skupin

Informace o oddělení (Základní informace >> Oddělení) je doplňková – slouží pro rozlišení uživatelů
se stejnými jmény pomocí interní organizační jednotky zákazníka.
K nové roli Správce skupin je přímo při jejím vytváření možné přiřadit jednu nebo více skupin čísel
(blok skupiny). Skupina musí být již předem vytvořena administrátorem.
Na zadanou emailovou adresu bude zaslán email s aktivačním odkazem, který je platný
72 hodin. Po jeho použití se na zadané číslo mobilního telefonu zašle jednorázový autorizační kód.
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Stránka Nový uživatel - role Administrátor

Role administrátora je pevně spojena s kontaktní osobou v CRM systému.
Jméno, příjmení, kontaktní email a kontaktní mobilní telefonní číslo se přeberou z údajů kontaktní
osoby. Po přihlášení je uživatel bude moci změnit.
V případě že v seznamu není kontaktní osoba, kterou požadujete, lze pomocí výběru „Nová kontaktní
osoba“ založit novou kontaktní osobu.

Na zadanou emailovou adresu bude zaslán email s aktivačním odkazem. Aktivační odkaz je platný
72 hodin. Po jeho použití se na zadané číslo mobilního telefonu zašle jednorázový autorizační kód.
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8.2.1 Detail uživatele a uživatelské role
Data vybraného uživatele a role je možné změnit ze stránky Detailu uživatele.
Údaje zobrazené na stránce se týkají dvou různých objektů:


Uživatele: křestní jméno, příjmení, kontaktní údaje (email a telefon), přihlašovací informace
(přihlašovací jméno a způsob přihlašování).
 Vybrané role uživatele: všechny ostatní údaje.
Změna údajů týkajících se role nemá dopad na jiné role téhož uživatele.
Vzhled stránky se liší podle role.
Stránka Detail uživatele – role Uživatel
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Stránka Detail uživatele – role Správce skupin
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Stránka Detail uživatele – role Administrátor (Hlavní administrátor)

Společné části stránky Detail uživatele jsou:






Základní informace: Umožňuje změnit typ účtu, jméno, příjmení, oddělení.
Kontaktní údaje: Umožňuje změnit kontaktní e-mail a telefon.
Přihlašovací údaje: Umožňuje změnit způsob přihlašování do aplikace a autentifikační údaje.
Speciální práva uživatele: Umožňuje uživateli nakonfigurovat speciální (individuální práva), tedy
rozšířit nebo zúžit výchozí práva podle typu role.
Zablokování přístupu: Umožňuje zablokovat dané roli přístup do WSCB (uživatel nebude moci
pracovat s danou rolí).

Specifické části stránky Detail uživatele jsou:



Přiřazená čísla: pouze pro roli Uživatel. Umožňuje uživateli přiřadit až pět čísel.
Přiřazené skupiny: Pouze pro roli Správce skupin. Umožňuje uživateli přiřadit jednu nebo
více skupin čísel, které bude mít na starosti.
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8.2.2

Speciální (individuální) práva

Každému typu účtu (hlavní administrátor, administrátor, správce skupin, uživatel) jsou přiřazena
výchozí práva pro práci s aplikací. Práva je možné změnit individuálně pro jednotlivou roli.
Základní a individuální práva jsou zobrazena po stisku tlačítka „Změnit“ v části Speciální práva na
stránce detailu uživatele.
Stránka Speciální (individuální) práva

Stránka obsahuje záložky s jednotlivými typy práv – Služby, Uživatelské účty, Elektronické vyúčtování,
Ostatní.
V každé záložce je tabulka se seznamem práv. Pro každé právo je zobrazen jeho název, výchozí
oprávnění podle typu role a aktuální hodnota práva.
Pokud pro vybranou roli nejsou nastavena žádná individuální práva, hodnoty výchozího oprávnění a
individuálního oprávnění jsou stejné.
Pokud jsou nastavena individuální práva, hodnoty se liší, a v záhlaví tabulky je zobrazeno tlačítko
„Nastavit práva na výchozí hodnoty“. Kliknutím na něj dojde k obnovení výchozích hodnot.
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Stránka Speciální (individuální) práva – nastavení na výchozí hodnoty

8.3

Požadavky na aktivace rolí

Přehled aktivací účtů pro vybraného zákazníka je možné zobrazit na stránce Aktivace účtů dostupné
v levém menu na cestě: Správa účtu >> Aktivace účtů.
Stránka Aktivace účtů

Stránka zobrazuje seznam aktivací nových rolí odeslaných prostřednictvím emailu a jejich stav.
Stav Aktivace může nabývat těchto hodnot:





Vytvořený: Byl vytvořen email s aktivačním odkazem.
Pozvánka odeslána: Byl vytvořen a zaslán e-mail s aktivačním odkazem.
Aktivní: Uživatel aktivaci využil k vytvoření nové role, popř. nového účtu
Stav aktivní je konečný, v tomto stavu nelze pozvánku zaslat znovu.
Platnost pozvánky vypršela: Aktivace nebyla využita v době 72 hodin od jejího vytvoření.
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8.4

Historie akcí

Historie akcí je dostupná na stránce Historie z levého menu na cestě: Správa účtu >> Historie.
Stránka Historie

Využitím odkazu pod číslem položky nebo stavu lze zobrazit detail záznamu.

42

9

Správa čísel

Podle přidělené role je možno spravovat čísla nebo skupiny čísel.
9.1.1 Seznam čísel
Seznam čísel je uveden na stránce Čísla dostupné z levého menu na cestě: Čísla a uživatelé >>
Čísla.
Stránka Čísla

Řádek seznamu zobrazuje:





číslo,
uživatele, který je k danému číslu přiřazen (používá dané číslo),
skupinu čísel, do níž je dané číslo zařazeno; číslo může být zařazeno do více skupin,
informaci, zda je povoleno, aby se k danému číslu registroval uživatel.

Na stránce seznamu čísel lze:







filtrovat zobrazené záznamy: roletka „Všechna čísla“, „Volání z mobilu“, „Volání z pevné“,….
filtrovat zobrazené záznamy: tlačítka „Všechna čísla“, „S uživatelem“, „Bez uživatele“,
hromadně nebo jednotlivě zakázat / povolit registraci na dané číslo,
hromadně přiřadit čísla do existující nebo nové skupiny čísel,
hromadně přiřadit čísla vybranému uživateli (resp. roli typu Uživatel),
zobrazit detail jednotlivého čísla.
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9.1.2

Detail čísla

Stránka Detail čísla je dostupná po kliknutí na jakékoli telefonní číslo na stránce Čísla.
Stránka Detail čísla
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Na stránce jsou zobrazena data vztahující se k vybranému číslu. Stránka umožňuje:







nastavit vybrané produkty / služby,
přiřadit číslo uživateli,
přiřadit číslo do skupiny,
zakázat / povolit registraci uživatelů k danému číslu,
blokovat SIM kartu,
zobrazit používaný telefon.

Správa skupin čísel

9.2
9.2.1

Seznam skupin čísel (Skupiny)

Seznam skupiny čísel je uveden na stránce Seznam skupin čísel dostupné z levého menu na cestě:
Čísla a uživatelé >> Skupiny.
Stránka Seznam skupin čísel (Skupiny)

Na stránce seznamu skupin lze:



Vytvořit novou skupinu tlačítkem „Vytvořit skupinu“.
Přejít do detailu skupiny.

9.2.2

Detail skupiny čísel

Detail skupiny čísel lze zobrazit ze stránky seznamu skupin čísel. Na stránce detailu skupiny čísel lze:






Uložit jako novou skupinu
Změnit název skupiny
Nastavit správce skupiny (jednoho nebo více správců)
Smazat skupinu
Přiřadit / odebrat čísla ze skupiny
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Stránka detail Skupiny čísel

Produkty a služby

9.3

Hlavní funkcí portálu Moje O2 je nastavování produktů a služeb. Pro každý produkt / službu existuje
vždy:



stránka seznamu čísel, pro která lze produkt / službu nastavit,
stránka detailu produktu / služby na daném čísle.

Oba typy stránek sledují stejné principy, v detailech se ale liší podle specifik daného produktu / služby.
Stránky jsou dostupné z položek a podpoložek menu:




Volání a zprávy
Internet
ICT a datová řešení

9.3.1

Seznam čísel pro produkt / službu

Funkčnost stránky pro nastavení čísel je zde představena na příkladu stránky Tarif a doplňkové
služby.
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Stránka Tarif a doplňkové služby - seznam

V řádcích seznamu jsou zobrazeny tyto údaje:



číslo a případný uživatel přiřazený k číslu (role Uživatel)
sloupce charakterizující aktuální nastavení daného produktu / služby.

Pokud je hodnota ve sloupci editovatelná, slouží zároveň i jako odkaz do detailu nastavení.
V případě některých produktů / služeb jsou data v určitém sloupci dostupná pouze po explicitním
požadavku na zjištění jejich aktuálního stavu.
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Stránka Internet a email na cesty – seznam

Například na stránce pro službu internet a email na cesty se informace o přenesených datech zobrazí
teprve po stisku tlačítka u sloupce Přenesená data.
9.3.2

Nastavení daného produktu / služby na čísle

Nastavení jednotlivého produktu / služby se provádí na stránce detailu.
Stránka Tarif a doplňkové služby / Doplňkové služby– detail

Stránka detailu může být zcela jednoduchá – např. pouze umožňovat produkt / služby zapnout - nebo
může jít o komplexnější nastavení – podle potřebných parametrů daného produkty a služby.
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Stránka Typ hlasové schránky – detail

9.3.3

Správa a nastavení domén

Nastavení a správa domén je dostupná z levého menu na cestě: Internet >> Internet v kanceláři >>
Správa domén.
Stránka Správa domén – seznam

Řádek seznamu zobrazuje:





Doména – zobrazuje název domény
Stav – zobrazuje aktuální stav (aktivní / neaktivní)
Expirace – datum expirace
Správa domény – další nastavení a správa již existující domény
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Přidávání nové domény je trochu odlišné od ostatních nastavení produktů a služeb. Po stisku tlačítka
„Přidat novou doménu“ a zadání názvu nové domény se uživatel dostane na stránku pro nastavení.
Stránka Správa domén – nastavení

Jednotlivé části stránky jsou:






Základní informace
Držitel doménového jména
Technický administrátor
Autorizovaná osoba
Plátce
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Na stránce nastavení nové domény lze:






Zvolit délku registrace domény
Změnit typ držitele domény
Změna technického administrátora
Zadání autorizované osoby
Výběr plátce

V případě, že již je aktivní nějaká doména, údaje v sekci Držitel doménového jména se předvyplní
automaticky z již existující domény. Volbou založit nového držitele se rozbalí formulář pro vyplnění
nového držitele domény.
Sekce Plátce se zobrazuje pouze v případě, že zákazník již nějakého plátce má. V tomto případě je
možné ze seznamu jednoho vybrat. V opačném případě se sekce „Plátce“ vůbec nezobrazí.
Sekce Technický administrátor je konfigurovatelná v případě, že chcete zvolit jiného technického
administrátora, výchozím administrátorem je O2.

Uživatelé a čísla

9.4
9.4.1



9.4.2





Čísla

Zobrazení všech čísel se jménem uživatele a skupiny (jsou-li přiděleny)
Umožnění mobilnímu telefonnímu číslu samostatné registrace do Moje O2

Uživatelé

Seznam všech vytvořených uživatelů, včetně přidělených čísel, skupin (jsou-li přiřazeny)
Role uživatele
Přehled oprávnění přihlašovat se na Moje O2, včetně změny v povolení
Vytvoření nového uživatele
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9.4.3



Seznam všech vytvořených skupin včetně jejích správců (jsou-li přiřazeni) a počet čísel pod
skupinou
Možnost vytvářet nové skupiny

Správa účtu

9.5
9.5.1


Moje skupiny

Můj účet

Možnost úpravy:
o Jméno a příjmení přihlášeného uživatele
o Oddělení
o Způsobu přihlášení
o Hesla
o Kontaktního e-mailu nebo telefonního čísla
Není možné změnit:
o Roli uživatele (změnu provádí pouze Hlavní administrátor nebo Administrátor)
o Uživatelské jméno
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9.5.2




Moje firma

Obsahuje základní informace o:
o Společnosti
o Jména a kontakty na Hlavního administrátora, Administrátora a Správce skupin (jsou-li
vytvořeny)
Umožňuje změnit nastavení v povolení/zakázání registrace koncových uživatelů
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9.5.3


Seznam posledních přihlášení, odhlášení a změn pod uživatelem
o Hlavní administrátor, Administrátor a Správce skupin vidí historie záznamů za své
podřízené uživatele

9.5.4



Moje historie

Aktivace účtů

Seznam uživatelů a jejich kontaktních údajů, včetně stavu o platnosti uživatelských účtů
Sloupec „Stav“ může nabývat následujících hodnot:
o Aktivní: registrace uživatele byla úspěšně dokončena
o Vytvořený: byl vytvořen účet, uživateli byl zaslán autorizační e-mail, ale uživatel neprovedl
jeho potvrzení
o Použitý: uživatel aktivaci využil k vytvoření nové role, popř. nového účtu
o Propadlý: uživatel neprovedl autorizaci přes e-mail do 24 hodin. Je nutné nechat znovu
vygenerovat autorizační e-mail
o Obnovený: aktivace, z níž administrátor vytvořil nový záznam aktivace. Obnovení aktivace
se vyvolá zaškrtnutím boxu pomocí tlačítka, které se po zaškrtnutí objeví.
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9.5.5


Péče a podpora

9.6
9.6.1



Linka pro korporátní zákazníky a veřejnou správu

na lince 800 111 777 nebo *77 (z mobilu) se dovoláte 7 dní v týdnu 24 hodin denně
nebo pošlete dotaz na email firmy@o2.com

9.6.2



Obnovení přístupu

Seznam uživatelů, kteří si zažádali o obnovení přístupu a stav jejich žádosti

FAQ a O2 Guru videa

Nejčastější dotazy k internetové samoobsluze jsou umístěny na konci tohoto dokumentu
O2 Guru videa jsou k dispozici uvnitř www.mojeo2.cz/firma

9.6.3

Vytvoření zákaznického požadavku v samoobsluze Moje O2 pro firmy

Přidání nového požadavku provede zákazník přes "Přidat požadavek":
 Vybere typ produktu a oblast požadavku:
o Druh služby
 Mobil - data
 Mobil - hlas
 Fix - data
 Fix - hlas
 ICT a datová služba
o Oblast požadavku:
 Zájem o koupi produktu/služby
 Změna služby
 Ostatní (všeobecný dotaz)
 Reklamace/stížnost
 Zapíše předmět požadavku a jeho popis
o Lze přiložit i přílohu (max. 5 souborů, přičemž 1 soubor o max. velikosti 2MB)
 Zadavatel na Moje O2 může definovat uživatele portálu Moje O2 (Vybraní uživatelé), kteří budou
notifikováni o založení požadavku
o Takový uživatel obdrží z portálu Moje O2 notifikační e-mail, který obsahuje odkaz na detail
požadavku. Po kliknutí na odkaz a přihlášení do Moje O2 zobrazí uživateli detail
požadavku.
 Po odeslání požadavku se vygeneruje strukturovaný e-mail na firmy@o2.com

56

10 FAQ
10.1

Zákazník se nemůže registrovat nebo přihlásit

10.1.1 Zákazník se nemůže registrovat






Je správně zadaná www.mojeo2.cz/firma ve vyhledávači?
Je správně zadaná Primární kontaktní osoba s pravomocí Vedení nebo Vše v systému?
Není již zákazník na Moje O2 pro firmy registrován?
Zadává zákazník variabilní symbol z vyúčtování ne starší 3 měsíců a správné referenční číslo?
V případě, že zákazník splňuje podmínky výše, bude nutno založit požadavek na Moje O2 pro
firmy nebo na Lince pro korporátní zákazníky a veřejnou správu.

10.1.2 Zákazník s e-účtem není registrován na Moje O2 a zapomněl heslo na e-ucet.cz



Pro první přihlášení zákazníků s e-účtem na Moje O2 se využívá heslo z e-ucet.cz
V případě, že ho zákazník nezná, provádí se obnova hesla na Moje O2 pro firmy, přes odkaz
"Zapomněli jste přihlašovací údaje?"
o Zákazník zadává e-mail, který využíval v rámci elektronického vyúčtování
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Následně se zákazníkovi odešle autorizační e-mail, ze kterého zákazník otevře odkaz
V nově otevřeném okně webového prohlížeče si zákazník nechá zaslat jednorázové heslo (OTP)
na kontaktní telefon
Po doručení OTP opíše kód do otevřené stránky



Následně se zákazníkovi zobrazí přihlašovací jméno i volba zadání nového hesla

10.1.3 Zákazník je registrován na Moje O2 a zapomněl heslo


Na hlavní stránce www.mojeo2.cz/firma stačí pod přihlašovací pole kliknout na "Zapomněli jste
přihlašovací údaje?"
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V dalším kroku zadá zákazník e-mail, kterým je registrován na Moje O2 a opíše ověřovací kód





Následně se zákazníkovi odešle autorizační e-mail, ze kterého zákazník otevře odkaz
V nově otevřeném okně webového prohlížeče si zákazník nechá zaslat jednorázové heslo (OTP)
na kontaktní telefon
Po doručení OTP opíše kód do otevřené stránky



Následně se zákazníkovi zobrazí přihlašovací jméno i volba zadání nového hesla
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10.2 Ostatní otázky a odpovědi
1. Jaký je první krok k registraci?
Vyčkejte na notifikační e-mail, který Vám přijde. Je automaticky generován postupně pro
všechny zákazníky podle zúčtovacího období v moment, kdy je internetová samoobsluha pro
zákazníka přístupná.
Pro přihlášení dovolujeme využívat přihlašovací jméno i kontaktní emailovou adresu. Záleží
na Vás, co preferujete. To platí i pro přístup do elektronického vyúčtování.
2. Mohu si po úspěšné registraci změnit přihlašovací jméno pro Moje O2?
Ano, přihlašovací jméno si můžete změnit v nastavení svého účtu: Správa účtu > Můj účet.
3. Jak se lze přepnout na jinou firmu, pokud jich kontaktní osoba má pod svým přístupem
více?
V záhlaví Moje O2 vedle typu účtu (např. Hlavní administrátor) je odkaz „změnit“. Kliknutím na
něj se dostanete na přehled všech účtů, které v Moje O2 máte.
4. Co se stane, pokud zákazník zadává opakovaně chybné přihlašovací jméno a heslo?
Po 5 chybných pokusech o přihlášení se pro dané přihlašovací jméno/e-mail zablokuje přístup
na Moje O2 pro firmy a to v délce 30 minut. V případě, že zákazník nezná heslo,
doporučujeme obnovu přihlašovacích údajů.
5. Jak změna Hlavního administrátora ovlivní využívání služeb? Jak je důležitá změna
kontaktní osoby pro elektronické vyúčtování?
Pro úplné využívání elektronického vyúčtování je nutné nově vytvořit roli Hlavního
administrátora v Moje O2. Hlavní administrátor vidí vždy veškerá elektronická vyúčtování v
rámci firmy. Pro ostatní kontaktní osoby zůstává k dispozici vyúčtování pro náhled.
6. Jaká kontaktní osoba zákazníka s pravomocemi Vše, Vedení bude moci být Hlavním
administrátorem? Neovlivní to nějak funkčnost HW Portálu?
Jakákoliv kontaktní osoba zákazníka s těmito pravomocemi může být hlavním
administrátorem, aniž by to ovlivnilo nastavení HW Portálu. Pouze osoba uvedena jako
„primární kontaktní osoba“ v systémech O2 Czech Republic a.s., může obsluhovat HW Portál.
Moje O2 jako takové mohou využívat také kontaktní osoby, které nejsou uvedeny jako
„primární kontaktní osoba“.
7. Jak bude HW portál propojen s internetovou samoobsluhou Moje O2?
Moje O2 si může pamatovat vaše přihlašovací údaje do HW portálu. Stačí, když je v Moje O2
jednou zadáte a následně vždy jen kliknete a budete automaticky přihlášení v HW portálu.
8. Může zákazník využít přihlašování pomocí certifikátu, i když nevyužíval PEU?
Ano, zákazník této metody využít může. Doporučený způsob přihlášení je však pomocí
uživatelského jména a hesla.
9. Nefunguje mi Moje O2 v některém z prohlížečů.
Portál byl testován ve všech moderních prohlížečích. Pokud máte problém v některém z nich,
pak se může jednat o krátkodobý problém, který není závislý na typu prohlížeče. Pokud bude
problém přetrvávat, prosím, kontaktujte nás.
10. Je možné zrušit elektronické vyúčtování na Moje O2?
Ano, v Moje O2 je možné provést přechod na papírové vyúčtování.
11. Budu i nadále dostávat papírové vyúčtování, pokud si aktivuji elektronické vyúčtování?
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Je nastaveno tak, že aktivace elektronického vyúčtování ruší papírové vyúčtování. Lze však
mít aktivováno elektronické vyúčtování a přesto nadále dostávat papírové vyúčtování (jako
placenou službu).
12. Obsahuje Moje O2 pro firmy služby ke kontrole výdajů jako např. Info Limit apod.?
Ne, v tuto chvíli Moje O2 tyto služby neposkytuje.
13. Bude u HW závazků v samoobsluze vidět i výše zvoleného minimálního plnění,
případně smluvní pokuta?
Zobrazena je výše minimálního plnění, smluvní pokuta ne.
14. Uvidím v Moje O2 informaci o tom, kdy a kde byla moje objednávka dokončena?
Zobrazí se vám informace o tom, že služba byla aktivována.
15. Uvidím v Moje O2 veškeré zadané požadavky na Help Desk?
Ano, zobrazí se vám všechny požadavky zadané zaměstnancem zákaznické péče O2 Czech
Republic a.s., do systému, a to v chronologickém seřazení bez ohledu na to, přes jaký kanál
zákaznické péče jste jej zadávali.
16. Jaký je rozdíl mezi PEU a Moje O2? Co všechno Moje O2 umí?
PEÚ poskytuje pouze elektronické vyúčtování. Moje O2 je samoobsluha, která kromě přístupu
k elektronickému vyúčtování zákazníkům nabízí možnosti online nastavení produktů a služeb.
Zákazníci zde mohou spravovat všechna svá telefonní čísla a jednoduše a rychle měnit tarify
a nastavení.
17. Mohu v Moje O2 změnit hlasový tarif?
Ne, v tuto chvíli to není možné.
18. Uvidím čerpání dat u tarifů mobilních dat?
Ano, v Moje O2 zjistíte celkový objem dat u datových tarifů, aktuální stav čerpání dat a také
časové období pro čerpání.

19. Uvidím čerpání dat u roamingových balíčků?
Ne, tato informace se v Moje O2 nezobrazuje.
20. Může si uživatel na Moje O2 dohledat výrobní číslo SIM a PUK?
V současnosti tyto informace v Moje O2 nenajdete.
21. Práce s Moje O2 pro firmy není plynulá, mám problémy s rychlostí odezvy portálu.
Informace nejsou "statické", ale vždy naprosto aktuální a dotahované z našich interních IT
systémů. U firem s desítkami telefonních čísel jsou odezvy bleskové, ale s velikostí firmy se
bohužel situace zhoršuje. Zrychlení portálu je naše priorita a věříme, že v následujících
měsících zaznamenáte zlepšení. Nicméně, rádi bychom už teď nastavili očekávání, že odezvy
portálu při zobrazení služeb a produktů nebudou nikdy tak rychlé jako prohlížení běžných
webových stránek.
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