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Minimálne požiadavky a opis portálu 
 
Požiadavky na prehliadač pre fungovanie portálu Go Share CAR:  
Mozilla Firefox 61+, Google Chrome 67+, Microsoft Internet Explorer 11+, Microsoft EDGE 
 
Opis portálu:  
Portál slúži na prehľad o autách súkromných osôb a umožňuje: 

• Stav auta – zobrazuje aktuálnu polohu, celkový počet najazdených kilometrov, stav 
paliva, stav batérie, či auto svieti, či má otvorené dvere alebo okná. Prehľad zapnutých 
módov na aute. 

• Nastavenia auta – možnosť spravovať ŠPZ, názov auta, priemerná spotreba atď. 
• História (Jazdy) – zobrazuje históriu jázd a tankovania auta. 
• Oznámenia – zobrazuje zmeny týkajúce sa auta, ďalej je možné nastaviť oznámenia, 

ktoré sa budú odosielať do aplikácie 
• Kniha jázd – plnohodnotná kniha jázd 
• Sledovanie viacerých áut naraz 
• Správa používateľov 

 

Zoznam použitých pojmov 
repeater = zariadenie slúžiace na simuláciu vloženia originálneho kľúča na obsluhu originálneho 
zabezpečenia auta. Nemusí byť v aute nainštalované s jednotkou Go Share.  
kessy = ide o aktívny kľúč od auta, ktorý komunikuje s autom kedykoľvek sa ocitne v jeho 
blízkosti. Zvyčajne je kombinovaný s odomykaním na dotyk a tlačidlovým štartovaním, kedy si 
auto kontroluje prítomnosť kľúča v aute  
planžeta = kovová časť kľúča, ktorá sa používa na odomykanie vložením planžety do vložky 
zámku a otočením alebo odomknutím zámku volantu a naštartovaním po vložení a otočení kľúča 
v spínacej skrinke  
ovládač = diaľkové ovládanie väčšinou obsahujúce minimálne tlačidlá na odomknutie a 
zamknutie dverí  
kľúč = kompletný kľúč skladajúci sa z planžety a diaľkového ovládania  
spínacia skrinka = zariadenie obsahujúce vložku pre zastrčenie násadky, umožňujúci jej otočenie 
do viacerých polôh na odomknutie zámku volantu a naštartovanie auta  
šachta = tzv. spínacia skrinka, do ktorej sa vkladá celý ovládač auta (kľúč od auta)  
imobilizér = elektronické zariadenie v aute a kľúči, ktoré bráni naštartovaniu motora, pokiaľ nie 
je na naštartovanie použitý kľúč, ktorý obsahuje zodpovedajúci imobilizačný čip.  
Go Share imobilizér = prídavný imobilizér zabudovaný spolu s jednotkou Go Share  
Bluetooth = štandard pre bezdrôtovú komunikáciu medzi zariadeniami. Prepojenie medzi 
telefónom a autom s jednotkou Go Share je možné len pomocou mobilnej aplikácie Go Share, 
ktorá zaistí bezpečné, šifrované spojenie medzi aplikáciou a autom.  
GSM = globálny systém pre mobilnú komunikáciu. Na ovládanie jednotky cez GSM je nutné, aby 
auto bolo dostupné prostredníctvom signálu GSM (akýkoľvek operátor v rámci EÚ). Telefón, 
ktorým chcete ovládať cez GSM, tiež musí byť v dostupnosti signálu GSM a mať aktívne mobilné 
dáta (pripojenie k internetu).  
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Prihlásenie do portálu Go Share 
Prihlásenie do portálu vykonáte na adrese https://car.businesslease.cz 
 

 
 
Do portálu sa používateľ prihlási vyplnením svojho registračného emailu a hesla a kliknutím na 
tlačidlo „Přihlásit se“. 
Zaškrtnutím poľa „Trvalé přihlášení“ znamená, že pri ďalšej návšteve stránky nebudete musieť 
vyplňovať „Přihlašovací jméno/e-mail“ a „Heslo“ a web vás po dlhšej dobe sám neodhlási. 
Dole na stránke je možné zmeniť jazyk, v ktorom bude portál Go Share CAR zobrazovaný. 
Stránka ďalej obsahuje odkazy na registráciu, zabudnuté heslo a vstup do demo konta. 
 
Registrácia do portálu Go Share 
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Používateľ na tejto stránke musí vyplniť všetky kolónky a potvrdiť zaškrtnutím políčka Súhlas s 
obchodnými podmienkami. Potom kliknutím na tlačidlo „Registrovat se“ odošle novú registráciu. 
Prípadné chyby vo vyplňovaní sa zobrazia na červeno s opisom chyby pod jednotlivými 
kolónkami po stlačení tlačidla „Registrovat se“. 
Po odoslaní správne vyplneného formulára registrácie je používateľovi okamžite odoslaný 
potvrdzujúci email na uvedenú adresu. Používateľ musí registráciu potvrdiť kliknutím na 
prepojenie v emaile. Až potom je možné sa do novo zaregistrovaného konta prihlásiť. 
Obchodné podmienky je možné zobraziť kliknutím na text „Obchodními podmínkami“. 
Späť na prihlasovaciu stránku je možné sa vrátiť kliknutím na text „Zpět na přihlášení“. 
 
Zabudnuté heslo 
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Formulár slúži na odoslanie prepojenia na obnovu hesla. Používateľ vyplní svoj registračný email 
a kliknutím na tlačidlo „Odeslat“ mu je na uvedený email odoslané prepojenie na vytvorenie 
nového hesla. Pokiaľ vyplnená emailová adresa v systéme neexistuje, email sa neodošle (ale 
zobrazí sa rovnaká správa o úspešnom odoslaní, aby nebolo možné týmto spôsobom zisťovať 
emailové adresy zákazníkov).  
Späť na prihlasovaciu stránku je možné sa vrátiť kliknutím na text „Zpět na přihlášení“.  
 

Demo konto 
 
Do demo konta sa používateľ prihlási kliknutím na prepojenie „Demo účet“ na prihlasovacej 
stránke. Ide o vzorové konto s predvyplnenými dátami na ukážku fungovania portálu.  
 

Horná navigačná lišta portálu 
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Navigačná lišta umožňuje prechádzať medzi jednotlivými sekciami 
 

• Přehled – zobrazuje prehľad o vybranom aute 
• Sledování – umožňuje sledovať pohyb a polohu áut, ku ktorým má používateľ prístup 
• Jízdy – história jázd a tankovania 
• Kniha jízd – formálna kniha jázd zodpovedajúca požiadavkám úradov 
• Uživatelé – prehľad používateľov, ktorí majú alebo mali právo na autá používateľa 

 
V pravom hornom rohu je zobrazené meno aktuálne prihláseného používateľa a vedľa je šípka 
slúžiaca na zobrazenie ponuky. Ponuka umožňuje vstúpiť do nastavenia, zobraziť informáciu o 
aktuálnej verzii portálu a umožňuje odhlásenie používateľa z portálu. 
 

Prehľad 
 
Predvolené zobrazenie po prihlásení. Zobrazuje komplexný prehľad o vybranom aute. 
 
Lišta výberu a nastavení auta 
 

 
 
Šípka vedľa názvu auta umožňuje vybrať iné auto zo zoznamu. 
Pokiaľ má používateľ viac ako 5 áut, zobrazuje sa uprostred lišty prepojenie na fulltextové 
vyhľadávanie áut. 
Na pravej strane lišty je tlačidlo pre Nastavenia vybraného auta. 
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Obrázok auta a stavové ikony 
 

 
 
Na obrázku autíčka je možné vidieť stav otvorenia dverí, kufra auta, a či na aute svietia nejaké 
svetlá. 
Ikony na ľavej strane obrázku auta znamenajú: 
 

• Stav zámku dverí auta a kedy došlo k poslednej zmene zobrazeného stavu. 
• Či je pripojený používateľ k jednotke cez Bluetooth, alebo nie, vrátane mena používateľa 

a kedy došlo k poslednej zmene zobrazeného stavu. 
• Či prebehla komunikácia jednotky Go Share so serverom počas posledných 60 minút a 

kedy k poslednej komunikácii došlo. 
• Či auto stojí alebo ide, vrátane rýchlosti auta z momentu tejto informácie. 
• Či je nejaké okno auta otvorené alebo nie a kedy došlo k poslednej zmene. 

 
Ikony na pravej strane obrázku auta znamenajú: 
 

• Aktuálne nastavená spotreba (v nastavení auta) a dojazd auta pri takto nastavenej 
spotrebe a aktuálnom stave pohonných hmôt v nádrži. 

• Aktuálny stav tachometru (odometru). 
• Vonkajšia teplota na najbližšej meteostanici v okolí auta. 
• Poloha auta a informácia, kedy bola poloha auta načítaná. 
• Napätie batérie a ďalšie informácie o stave batérie. 
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Posledná jazda 
 

 
 
Okno zobrazuje informácie o poslednej jazde vybraného auta. Kliknutím na prepojenie „Přejít na 
podrobnosti o jízdě“ prejde používateľ do sekcie „jízdy" a nalistuje sa detail poslednej jazdy 
vybraného auta. 
 
Události, Náklady a Řidiči a správci 
 

 
 

• Události – zobrazuje sa posledných 10 udalostí, ktoré boli zaznamenané jednotkou Go 
Share, vrátane prípadnej väzby na používateľa, dátumu a času vzniku udalosti. 
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• Náklady – automaticky sa vytvára cena za tankovanie, ďalej je možné manuálne 
tlačidlom „Vložit náklad“ pridať akýkoľvek ďalší náklad k vybranému autu. Tlačidlo 
„Zobrazit vše“ predĺži stĺpec a zobrazí všetky náklady evidované na vybranom aute. 
 
Šípkou vedľa kategórie nákladu možno zobraziť podrobnosti nákladu, a kto náklad 
vytvoril, náklad upraviť alebo zmazať. Tankovanie zmazať nemožno. 

 
Editácia tankovania 
 

Editáciu tankovania je možné otvoriť z prehľadu (náklady) alebo po otvorení podrobností trasy v 
detaile jazdy a kliknutí na symbol ceruzky vedľa tankovania. 
 

 
 
Sivou farbou vyznačené hodnoty nemožno meniť. Posuvník „Odpovídá dokladu“ používateľ 
zaškrtne po tom, ako skontroluje, že údaje z automaticky detegovaného tankovania zodpovedajú 
daňovému dokladu. 
 
Po zaškrtnutí „Odpovídá dokladu“ sa tankovanie zobrazí v knihe jázd. 
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• Řidiči a správci – sekcia zobrazuje zoznam používateľov, ktorí majú prístup k vybranému 
autu. 
 
Tlačidlo „Přidat řidiče“ ponúkne zoznam používateľov, ktorí majú alebo mali práva na 
niektoré autá používateľa. Tlačidlo „+“ v prvom riadku ponúkne možnosť pridať nového 
používateľa k vybranému autu. 
 
Predvolené oprávnenie každého nového používateľa na vybranom aute je „Řidič“. 
 
Šípkou vedľa mena používateľa je možné zobraziť ponuku pre úpravu oprávnenia, alebo 
odobratie oprávnenia k vybranému autu. Tlačidlo „Odebrat“ po potvrdení odoberie 
používateľovi všetky oprávnenia k autu. Tlačidlo „Editovat“ ponúkne zmenu oprávnenia 
používateľa.  

 
Oprávnenia jednotlivých typov používateľov 
 
Vlastník 

o Môže na aute, ktorého je vlastníkom: 
▪ Plne ovládať všetky prvky auta, ktoré Jednotka Go Share umožňuje ovládať 
▪ Vidieť všetky údaje o aute, aj tie, ktoré pochádzajú od ostatných vodičov 

auta 
▪ Pridávať a upravovať všetky náklady 
▪ Pridávať a odoberať nových používateľov a meniť ich práva 

 
Správca 

o Môže na aute, ktorého je správcom: 
▪ Plne ovládať všetky prvky auta, ktoré Jednotka Go Share umožňuje ovládať 
▪ Vidieť všetky údaje o aute, aj tie, ktoré pochádzajú od ostatných vodičov 

auta od doby, kedy mu boli pridelené práva 
▪ Pridávať a upravovať všetky náklady 
▪ Pridávať a odoberať nových používateľov a meniť práva všetkých 

používateľov okrem vlastníka auta 
 

Vodič 
o Môže na aute, ktorého je vodičom: 

▪ Plne ovládať všetky prvky auta, ktoré Jednotka Go Share umožňuje ovládať 
cez Bluetooth. Cez GSM môže iba zablikať varovnými svetlami. 

▪ Vidieť všetky svoje dáta o aute 
▪ Pridávať a upravovať svoje náklady 
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Posledný vodič (vodič, ktorý ako posledný riadil auto) 
 

o Môže na aute, ktorého je vodičom: 
▪ Plne ovládať všetky prvky auta, ktoré Jednotka Go Share umožňuje ovládať 
▪ Vidieť všetky svoje dáta o aute 
▪ Pridávať a upravovať svoje náklady 

 
Nastavenie auta 
 
Nastavenie auta má tri záložky – Obecné, Zabezpečení a Upozornění, v ktorých je možné nastaviť 
správanie auta. 
 
Obecné 
 

 
 
Sekcia Obecné umožňuje: 
 

• Zmenu obrázka auta 
• Zmenu vlastného názvu auta 
• Zmenu registračnej značky 
• Zmenu priemernej spotreby auta podľa TP 

 
Zabezpečenie  
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Sekcia Obecné umožňuje nastavenie správania imobilizérov v aute: 
 

• Originální imobilizér – Automatické povolení startu 
 

o Zapnuté – po odomknutí auta aplikáciou a pripojení vodiča cez Bluetooth dôjde k 
aktivácii repeateru a napájaniu kľúčika (kessy), pokiaľ automobil má repeater, 
možno naštartovať. Po odomknutí auta diaľkovým ovládaním 2 možnosti na 
naštartovanie auta plnohodnotným kľúčom obsahujúcim imobilizér musí vodič v 
aplikácii na obrazovke „ovládání“ stlačiť tlačidlo „povolit start“. K zamedzeniu 
ďalšieho naštartovania dôjde po zamknutí auta aplikáciou Go Share alebo 
odpojení vodiča od Bluetooth. 
 

o Vypnuté – naštartovanie auta je možné 2 spôsobmi: plnohodnotným kľúčom 
obsahujúcim imobilizér musí vodič v aplikácii na obrazovke „ovládání“ stlačiť 
tlačidlo „povolit start“ 

 
• Dodatečný imobilizér – Zabezpečení aplikací 

o Zapnuté – na naštartovanie auta je nutné pripojenie vodiča aplikáciou cez 
Bluetooth, alebo musí vodič v aplikácii na obrazovke „ovládání“ stlačiť tlačidlo 
„povolit start“ 
 

o Vypnuté – dodatočný imobilizér je úplne vypnutý   
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• Dodatečný imobilizér – Odstavení auta 
 

o Zapnuté – aktivuje dodatočný imobilizér Go Share a znemožní naštartovanie auta 
aj po pripojení cez Bluetooth až do vypnutia 
 

o Vypnuté – odstavenie nie je aktivované 
 

• Servisní mód – slúži na vypnutie systému Go Share v aute počas umiestnenia auta v 
servise 
 

o Zapnuté – všetky upozornenia sú dočasne vypnuté. Je dočasne zamedzená 
funkcia „Zabezpečení aplikací“, je vypnutá funkcia „Odstavení auta“ (oboje nie je 
umožnené spoločne aktivovať), je zamedzené ovládanie auta aplikáciou. 
Zamedzenie ovládania sa nevzťahuje na zmenu nastavení „Zabezpečení aplikací“ 
a „Servisního režimu“/„Odstavení auta“. Na zapnutý servisný režim je používateľ 
upozornený hlásením na prehľade auta. 

o Vypnuté – systém Go Share je v bežnom režime. 
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Upozornenie 
 

 
 
Sekcia umožňuje zapnúť a vypnúť upozornenia na udalosti, ktoré sa zobrazia na portále a aj v 
mobilnej aplikácii 
 

• Zapnutie a vypnutie upozornenia „Pokus o nastartování“ 
Upozornenie sa vytvorí pri zapnutí kľúča v okamihu, keď je auto imobilizované 
dodatočným imobilizérom Go Share 

 
• Zapnutie a vypnutie upozornenia „Neidentifikovaný řidič“ 

Upozornenie sa vytvorí, pokiaľ sa začne jazda a k autu nie je pripojený cez Bluetooth 
vodič aplikáciou Go Share. 

 
• Zapnutie a vypnutie upozornenia „Vniknutí do auta“ 

Upozornenie sa vytvorí, ak je auto zamknuté a dôjde k otvoreniu dverí. 
 

• Zapnutie a vypnutie upozornenia „Neautorizované otevření“ 
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Upozornenie sa vytvorí, pokiaľ sa otvoria dvere a k autu nie je pripojený cez Bluetooth 
vodič aplikáciou Go Share. 

 
• Zapnutie a vypnutie upozornenia „Odtah auta“ 

Upozornenie sa vytvorí, ak v aute nastanú otrasy ako pri nakladaní auta odťahovou 
službou. 

 

Sledování 
 
Obrazovka slúži na sledovanie polohy áut, na ktoré má používateľ oprávnenie. 
 

 
 
Posuvník „Centrovat mapu“ slúži na automatické centrovanie na vybrané autá, aj keď sú v 
pohybe. 
 
Posuvníky vedľa jednotlivých áut zobrazujú alebo skrývajú polohu áut na mape. 
Ozubené koliesko nad zoznamom áut slúži na nastavenie zobrazovaných informácií pri autách na 
mapke. 
 
Mapka zobrazuje aktuálnu polohu áut, ich rýchlosť, či idú a akým smerom, alebo či parkujú.  
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Ikonky podľa veku dát postupne šednú. 
 

Jízdy 
 
Obrazovka slúži na prehľad histórie jázd a tankovania. 
 

 
 
V ľavom hornom rohu sa nachádza filter jázd. Povinné hodnoty sú rok, mesiac a auto alebo vodič. 
 
Tlačidlom „Hledat“ sa aplikuje navolený filter a zobrazí sa zodpovedajúci zoznam jázd. 
 
Vo filtri je vždy potrebné vybrať aspoň jedno auto alebo vodiča. Filter na všetkých vodičov a 
všetky autá nie je dostupný. 
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Po kliknutí na jazdu v ľavom stĺpci sa v pravej časti obrazovky zobrazí detail jazdy. Nasmerovaním 
na ikonu auta a používateľa sa zobrazí ich meno. 
 
Hlavička detailu jazdy 
 

 
Zobrazuje dátum a čas jazdy, dĺžku jazdy, dobu jazdy, cenu jazdy (cena sa určuje podľa 
nastavenej spotreby a ceny za liter v tankovaní), názov auta a meno vodiča. 
 
Mapa detailu jazdy 
 

 
 
Zobrazuje počiatočný (A) a koncový bod (B) jazdy. 
 
Svetlomodrou farbou sa spájajú body, keď nebola nájdená poloha GPS (napríklad po výjazde z 
garáže). Modrou čiarou sa potom zobrazuje trasa jazdy. 
 
Detaily jazdy 
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V hornej časti je graf rýchlosti. V grafe je možné nasmerovaním na krivku zobraziť zodpovedajúcu 
polohu a rýchlosť na mape. Graf je možné priblížiť ťahaním po časti grafu. 
 
V ľavej polovici sa nachádzajú detaily o jazde, a to priemerná rýchlosť, tankovanie počas jazdy, 
priemerná a celková spotreba paliva (podľa aktuálneho nastavenia spotreby daného auta), akým 
telefónom bol používateľ pripojený a štáty, v ktorých používateľ zastavil. 
V pravej polovici je opis trasy jazdy a možnosť zlúčiť trasu s predchádzajúcou alebo nasledujúcou 
jazdou. 
 
Pravidlá pre umožnenie spájania jázd: 

• Jazdy sú s rovnakým vodičom (alebo obe bez vodiča) 
• Jazdy sa začínajú v rovnakom kalendárnom mesiaci 

 
Systém Go Share automaticky spája jazdy, ak je prestávka s vypnutým zapaľovaním kratšia ako 
60 minút. 
Po kliknutí na text „Ukázat více“ sa zobrazí podrobnejšia trasa jazdy vrátane prestávok. 
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• Kliknutím na ikonu „špendlíku na mape“ je možné zobraziť polohu prestávky, prípadne 

zvýrazniť trasu medzi jednotlivými prestávkami na mapke vyššie. 
• Symbolom nožníc je možné jazdu v tomto mieste rozdeliť na dve samostatné jazdy. 
• Po kliknutí na symbol ceruzky vedľa tankovania je možné tankovanie upraviť. 

 

Kniha jízd 
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Zobrazuje formálnu knihu jázd slúžiacu na evidenciu zodpovedajúcu požiadavkám úradov. V 
zozname sa zobrazujú iba tankovania, pri ktorých je potvrdené, že zodpovedajú dokladu – pozri 
kapitolu „Editace tankování“ 
 

 
 
Jazdy je možné filtrovať podľa auta alebo podľa vodiča. 
Kliknutím na text „editovat“ možno meniť typ jazdy (služobná/súkromná), priradiť jazdu 
konkrétnemu vodičovi a doplniť účel cesty. 
Na tlač a exportovanie slúžia jednotlivé tlačidlá nad výpisom jázd. 
 
 
 
 

Uživatelé 
 
Táto sekcia zobrazuje používateľov, ktorí majú alebo mali nejakú väzbu k autám aktuálne 
prihláseného používateľa. Ako vodič tu uvidí iba vlastníka, ako vlastník alebo správca tu uvidí 
všetkých používateľov, ktorí majú k autám nejakú väzbu. 
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Zmena vybraného používateľa sa vykonáva šípkou vedľa mena aktuálne zobrazeného 
používateľa. 
 
Na tejto obrazovke je vidieť: 

• Posledná jazda vybraného používateľa (s autom prihláseného používateľa) 
• Udalosti vybraného používateľa (súvisiace s niektorým autom prihláseného používateľa) 
• Autá (prihláseného používateľa), na ktoré má aktuálne nejaké práva (vodič, vlastník alebo 

správca). 
 

Nastavení 
 
Do nastavení sa používateľ dostane kliknutím na šípku v pravom hornom rohu na navigačnej 
lište. Umožňuje nastavenie účtu používateľa. 
 
V hornej časti sa nachádza lišta na prechádzanie medzi jednotlivými sekciami nastavení. 
 

 
 
Osobní – nastavenie údajov o používateľovi  
Telefony – sekcia obsahuje zoznam telefónov používateľa, na ktorých má alebo mal 
nainštalovanú aplikáciu Go Share, a umožňuje autorizovať nový telefón (je možné tu vygenerovať 
„Autorizační kód“) 
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Lokalizace – nastavenie jazyka, formátov a jednotiek, v ktorých sa budú používateľovi zobrazovať 
údaje na celom portáli. 
 
 
Osobné nastavenia 
 
Profilová fotka 
 

 
 
Predvolená profilová fotka je prvé písmeno mena a priezviska. Tu je možné ju zmeniť. Túto fotku 
uvidia ostatní používatelia systému Go Share, s ktorými bude používateľ zdieľať nejaké auto. 
 
 
Osobní údaje 
 

 
 
Tu si môže používateľ zmeniť meno a priezvisko, pod ktorým bude na portáli registrovaný a ako 
ho uvidia ostatní používatelia.  
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Změna hesla 
 
Tu si používateľ môže zmeniť heslo na prihlásenie do portálu a mobilnej aplikácie Go Share 
(heslo je spoločné). Po zmene hesla bude používateľ odhlásený na všetkých zariadeniach. 
 
Telefonní číslo 
 

 
 
Umožňuje zmeniť telefónne číslo, na ktoré budú chodiť overovacie SMS zo systému Go Share a 
na ktorom bude zákazníka v prípade nutnosti kontaktovať technická podpora. Ak používateľ 
nemá k predtým uloženému telefónnemu číslu prístup, je potrebné kontaktovať zákaznícku 
podporu Business Lease. 
 

 
 
Prepnutie posuvníka umožňuje používateľovi zapnúť alebo vypnúť dvojfázové overenie 
používateľa. 
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Pri zapnutí bude pri prihlásení do mobilnej aplikácie Go Share požadované overenie 
autorizačným kódom z SMS, ktorá bude odoslaná na vyššie uvedené tel. číslo. 
 
Pri vypnutí dvojfázového overovania bude ihneď požadované overenie cez SMS na kontrolu. 
 
Telefony 
 
Sekcia obsahuje zoznam telefónov používateľa, na ktorých má alebo mal nainštalovanú aplikáciu 
Go Share. 
 

 
 
Pri každom telefóne je uvedená značka a model telefónu. Po odinštalovaní a novej inštalácii 
aplikácie Go Share sa tu objavia ďalšie inštalácie aplikácie Go Share ako nový telefón. 
 
Z dôvodu limitu Jednotky Go Share je vhodné po reinštalácii aplikácie starý „telefón“ odobrať. 
 
„Autorizováno:“ – ukazuje, že prebehla inštalácia aplikácie Go Share na danom telefóne a 
používateľ sa prvýkrát prihlásil. 
 
„Poslední aktivita:“ – informácia o tom, kedy bola aplikácia na danom telefóne naposledy 
použitá. 
 
Tlačidlo „Odebrat“ – používa na vymazanie telefónu zo systému, takže sa už nebude dať použiť 
na ovládanie auta. Pokiaľ bude alebo je aplikácia na danom telefóne spustená, dôjde k jej 
odhláseniu. Pokiaľ dôjde k novému prihláseniu do aplikácie na tomto telefóne, objaví sa v 
zozname ako nový telefón. 
 
Tlačidlo „Ukradeno“ slúži na vymazanie telefónu zo systému v prípade, že k nemu už používateľ 
nemá prístup. Po odobratí telefónu týmto spôsobom oproti tlačidlu „odebrat“ systém navyše 
odhlási na všetkých zariadeniach používateľov aj z portálu. 
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Tlačidlo „Autorizovat nový telefon“ umožňuje vygenerovať autorizačný kód najmä v prípadoch, 
keď používateľ pri sebe nemá telefón s telefónnym číslom registrovaným v systéme Go Share. 
 
Lokalizace 
 
Umožňuje nastavenie formátu dátumu a času, merných jednotiek, formátov čísel a mien, jazyku 
a meny portálu. Jednotlivé zmeny je vždy nutné uložiť tlačidlom „Uložit změny“ v danom políčku. 
 

Kontakty 
 
V prípade akýchkoľvek ďalších otázok nás kontaktujte na telefónnych číslach: 
CZ: +420 277 001 205 
SK: +421 940 504 433 
Alebo nám napíšte na emailovú adresu podpora@businesslease.cz 
 
Sme vám k dispozícii v pracovných dňoch od 9:00 do 17:30.  
Mimo pracovného času nám napíšte na emailovú adresu podpora@businesslease.cz 
 


