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Seznam služeb Firemního řešení  

1 SEZNAM SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ 

▪ Služby Firemního řešení naleznete na portále Moje firma v sekci Služby. Při větším počtu služeb 
doporučujeme jejich filtrování dle kategorie. Např. internet se nachází v kategorii Fixní služby. 
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Vyhledávání služeb firemního řešení a pokročilé hledání  

2 VYHLEDÁVÁNÍ SLUŽEB FIREMNÍHO ŘEŠENÍ A POKROČILÉ HLEDÁNÍ 

2.1 Vyhledávání dle referenčního čísla služby  

▪ Pokud spravujete více firem, nemusíte vybírat firmu, pod kterou služba je. Stačí zde zadat celé 
referenční číslo služby, a my se postaráme o vyhledání firmy, pod kterou služba je. 

 

▪ Pokud spravujete pouze jednu firmu, službu můžete hledat na Přehledu i ve Službách. 
▪ Hledání je umožněno již od 3 znaků a hledáme i od konce. 
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Vyhledávání služeb firemního řešení a pokročilé hledání  

2.2 Pokročilé hledání dle parametrů služby (např. GN okruh) 

▪ Hledat můžete i dle parametrů dané služby (balíčku) či komponenty. Dále vyhledávejte dle 
telefonního čísla linky, označení okruhu (začínající parametr na GN, TR), adresy služby, KIVS ID 
nebo názvu domény. 

▪ Toto pokročilé hledání je k dispozici pouze v sekci Služby > Fixní služby. 
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Detail služby - Balíček/komponenty vč. jejich vlastností (parametrů)  

3 DETAIL SLUŽBY - BALÍČEK/KOMPONENTY VČ. JEJICH VLASTNOSTÍ 
(PARAMETRŮ) 

3.1 Detail služby (balíčku) 

▪ Detail služby (balíčku) zobrazuje základní vlastnosti služby, vč. prokliku na detail fakturační 
skupiny. Základní částí detailu služby je výpis komponent, ze které se daný balíček skládá.  

▪ I zde je k dispozici Pokročilé hledání. 

 

3.2 Detail komponenty 

▪ Na detailu komponenty se zobrazují její vlastnosti. Informace se dají stáhnout do .csv souboru, 
včetně seznamu telefonních čísel (pokud je daná hlasová komponenta obsahuje). 

▪ Novinkou je zobrazení technických kontaktů, které slouží pro efektivní komunikaci zákaznické 
linky. 
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Detail služby - Balíček/komponenty vč. jejich vlastností (parametrů)  
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Provozní statistiky  

4 PROVOZNÍ STATISTIKY 

▪ U vybraných služeb si můžete zobrazit i Provozní statistiky. 
▪ Aktuální výpis zobrazených dat je možné stáhnout do .csv souboru pro pokročilou práci s daty. 

 

 


