SILOBOX
FORMY ÚČTU
• Licencovaný uživatel (archiv, odesílání, příjem – soubory vkládá Demo
uživatel)
• Demo uživatel (příjem zásilky – vložení souborů do zásilky licencovaného
uživatele)
• ARCHIV NENÍ SOUČÁSTÍ BALÍČKŮ – JE NUTNÉ VYBRAT KAPACITU ARCHIVU

REGISTRACE A PŘIHLÁŠENÍ DEMO UŽIVATELE
Založení „demo“ uživatele najdete na odkaze:
https://app.silobox.cz/Account/Login?ReturnURL=%2f
případně na www.silobox.cz v záložce Přihlášení /Registrace

Jen administrátor organizace má přístup do sekce předplatné, kde si po
dobíjení kreditu aktivuje balíček služeb, který mu nejvíce vyhovuje. Pro přehled
je zde „Historie nákupů“.
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ADMINISTRACE ORGANIZACE
Zakládání nových organizací a „licencovaných“ uživatelů
Zakládání organizací a uživatelů je k dispozici pouze pro
správce organizace!
V záložce „můj účet“ zvolíme pole „administrace organizace“
Zde je možné zakládání nové organizace a přidělovat do
jednotlivých organizací uživatele.

Administrátor organizace má přehled využití kapacity schránky u každé organizace.
Po zvolení možnosti „Detail“ je možné upravovat název organizace a další nastavení
organizace, případně nahrávání loga organizace.
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Ve spodní části se dostáváme k možnosti „založení nového účtu“.

Zde je nutné vyplnění základních údajů, jakými jsou: Jméno, Příjmení a e-mail.
Pro SMS ověřování při ztrátě/změně hesla je zde pole Tel.číslo.

Po založení „účtu uživatele“ je uživatel informován pomocí e-mailové notifikace o založení
účtu.
Přístupové údaje si volí samotný uživatel po kliknutí na odkaz v notifikačním e-mailu.

4

Odesílání/Příjem DATOVÉ ZÁSILKY
Založení nové zásilky
Pro odesílání zásilky si volíme záložku
„Odesílání zásilky“, zde uživatel vytváří
nové zásilky a zadává základní údaje
jako název, datum do kdy bude soubor
uložen (po zvolení termínu bude v
konkrétní den 23:59 soubor nenávratně
smazán). Další podmínkou vytvoření
zásilky je zadání e-mailové adresy
příjemce zásilky, případné požadování
hesla pro přístup.
„Příjem zásilky“ funguje obdobně rozdíl je pouze ten, že soubor nahrává „zákazník“

Nyní je již možné nahrávání souborů do zásilky.
Pro informování kontaktovaných osob je nutné zvolení „rozeslat notifikaci“.
Notifikace není automatická!! (Proč? Při nahrání špatného souboru máme čas soubor mazat,
dále v případě, že v e-mailu nechceme stopu o komunikaci)
V případě, že je aktivní využívání archivu, je možné archivovat soubory.
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Historie Stažení

V historii stažení je možné najít údaje jako je čas stažení souboru, IP adresa a uživatel.

HISTORIE
V záložce „historie“ se nachází 3 podzáložky,
pouze poslední je aktivní v případě aktivace
služby „Archiv“

Máme zde možnost prohlížet „Odeslané zásilky“, jedná se o veškeré odeslané zásilky a zásilky
vytvořené v příjmu. Zde je rozdělení značené zelenou/oranžovou šipku dle odesílání a příjmu.
„Přijaté zásilky“ obsahují zásilky přímo adresované do mé schránky.

ARCHIV
V záložce „archiv“ je možnost vytvářet složky pro soubory a určovat přístupy k souborům.
Práva pro otevření složky má:
1) Pouze majitel složky
2) Každý v organizaci
3) Vybraní uživatelé
6

SPRÁVA ÚČTU
V záložce „Můj účet“ je podzáložka „správa uživatele“ zde pro
uživatele možnost změny hesla a úprava kontaktních údajů (je
zde možnost přidání tel. čísla pro ověření přes SMS).
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