Návod k portálu
Go Share CAR
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Minimální požadavky a popis portálu
Požadavky na prohlížeč pro fungování portálu Go Share CAR:
Mozilla Firefox 61+, Google chrome 67+, Microsoft Internet Explorer 11+, Microsoft EDGE
Popis Portálu:
Portál slouží k přehledu o autech soukromých osob a umožňuje:
• Stav auta – zobrazuje aktuální polohu, celkový počet ujetých kilometrů, stav paliva, stav
baterie, zda auto svítí či má otevřené dveře nebo okna. Přehled zapnutých modů na autě.
• Nastavení auta – možnost spravovat SPZ, název auta, průměrnou spotřebu atd.
• Historie (Jízdy) – zobrazuje historii jízd a tankování auta.
• Oznámení – zobrazuje změny týkající se auta, dále je možné nastavit oznámení, která se
budou odesílat do aplikace
• Kniha jízd – plnohodnotná kniha jízd
• Sledování více aut najednou
• Správa uživatelů

Seznam použitých pojmů
repeater = zařízení sloužící k simulaci vložení originálního klíče pro obsluhu originálního zabezpečení
auta. Nemusí být v autě nainstalováno s jednotkou Go Share.
kessy = jedná se o aktivní klíček od auta, který komunikuje s autem kdykoliv se ocitne v jeho blízkosti,
obvykle je kombinováno s odemykáním na dotek a tlačítkovým startováním, kdy si auto kontroluje
přítomnost klíčku v autě
planžeta = kovová část klíče, která se používá na odemykání vložením planžety do vložky zámku a
otočením nebo odemčením zámku volantu a nastartováním po vložení a otočení klíče ve spínací
skříňce
ovladač = dálkové ovládání většinou obsahující minimálně tlačítka na odemčení a zamčení dveří
klíč = kompletní klíč skládající se z planžety a dálkového ovládání
spínací skříňka = zařízení obsahující vložku pro zastrčení dříku, umožňující jeho otočení do více poloh
pro odemčení zámku volantu a nastartování auta
šachta = tzv. spínací skříňka, do které se vkládá celý ovladač auta (klíč od auta)
imobilizér = elektronické zařízení v autě a klíči, které brání nastartování motoru, pokud není pro
nastartování použit klíč, který obsahuje odpovídající imobilizační čip.
Go Share imobilizér = přídavný imobilizér zabudovaný spolu s jednotkou Go Share
Bluetooth = standard pro bezdrátovou komunikaci mezi zařízeními. Propojení mezi telefonem a
autem s jednotkou Go Share je možné pouze pomocí mobilní aplikace Go Share, která zajistí
bezpečné, šifrované spojení mezi aplikací a autem.
GSM = globální systém pro mobilní komunikaci. Pro ovládání jednotky přes GSM je nutné, aby auto
byl na dostupný na GSM signálu (jakýkoliv operátor v rámci EU). Telefon, kterým chce ovládat přes
GSM také musí být na GSM signálu a mít aktivní mobilní data (připojení k internetu).
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Přihlášení do portálu Go Share
Přihlášení do portálu provedete na adrese https://car.businesslease.cz

Do Portálu se uživatel přihlásí vyplněním svého registračního emailu a hesla a kliknutím na tlačítko
“Přihlásit se“.
Zaškrtnutím pole „Trvalé přihlášení“ znamená, že při příštím příchodu na stránku nebudete muset
vyplňovat „Přihlašovací jméno / e-mail“ a „Heslo“ a web vás po delší době sám neodhlásí.
Dole na stránce je možné změnit jazyk, ve kterém bude zobrazován portál Go Share CAR
Stránka dále obsahuje odkazy na registraci, zapomenuté heslo a vstup na demo účet.
Registrace do portálu Go Share
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Uživatel na této stránce musí vyplnit všechny kolonky a potvrdit zaškrtnutím políčka Souhlas
s Obchodními podmínkami. Poté kliknutím na tlačítko „Registrovat se“ odešle novou registraci.
Případné chyby ve vyplňování se zobrazí červeně s popisem chyby pod jednotlivými kolonkami po
stisknutí tlačítka „Registrovat se“.
Po odeslání správně vyplněného formuláře registrace je okamžitě odeslán uživateli potvrzující email
na uvedenou adresu. Uživatel musí registraci potvrdit kliknutím na odkaz v emailu. Až poté je možné
se na nově registrovaný účet přihlásit.
Obchodní podmínky je možné zobrazit kliknutím na text „Obchodními podmínkami“.
Zpět na přihlašovací stránku je možné se vrátit kliknutím na text „Zpět na přihlášení“

Zapomenuté heslo
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Formulář slouží k odeslání odkazu na obnovu hesla. Uživatel vyplní svůj registrační email a kliknutím
na tlačítko „odeslat“ mu je odeslán na uvedený email odkaz na vytvoření nového hesla. Pokud
vyplněná emailová adresa v systému neexistuje, email se neodešle (ale zobrazí se stejná zpráva o
úspěšném odeslání, aby nebylo možné tímto způsobem zjišťovat emailové adresy zákazníků).
Zpět na přihlašovací stránku je možné se vrátit kliknutím na text „Zpět na přihlášení“

Demo účet
Na demo účet se uživatel přihlásí kliknutím na odkaz „Demo účet“ na přihlašovací stránce. Jedná se o
vzorový účet s předvyplněnými daty na ukázku fungování Portálu.

Horní navigační lišta portálu
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Navigační lišta umožňuje procházet mezi jednotlivými sekcemi
•
•
•
•
•

Přehled – zobrazuje přehled o vybraném autě
Sledování – umožňuje sledovat pohyb a polohu aut, ke kterým má uživatel přístup.
Jízdy – historie jízd a tankování
Kniha jízd – formální kniha jízd odpovídající požadavkům úřadů
Uživatelé – přehled uživatelů, kteří mají nebo měli právo na auta uživatele.

V pravém horním rohu je zobrazeno jméno aktuálně přihlášeného uživatele a vedle je šipka sloužící
k zobrazení menu. Menu umožňuje vstoupit do nastavení, zobrazit informaci o stávající verzi portálu
a umožňuje odhlášení uživatele z Portálu.

Přehled
Výchozí zobrazení po přihlášení. Zobrazuje komplexní přehled o vybraném autě.
Lišta výběru a nastavení auta

Šipka vedle názvu auta umožňuje vybrat jiné auto ze seznamu.
Pokud má uživatel více než 5 aut, zobrazuje se uprostřed lišty odkaz na fulltextové vyhledávání aut.
Na pravé straně lišty je tlačítko pro Nastavení vybraného auta.
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Obrázek auta a stavové ikony

Na obrázku autíčka je možné vidět stav otevření dveří, kufru auta, a zda na autě svítí nějaká světla.
Ikony po levé straně obrázku auta znamenají:
•
•
•
•
•

Stav zámku dveří auta a ze kdy je poslední změna zobrazeného stavu
Zda je připojen uživatel k jednotce přes Bluetooth či nikoliv včetně jména uživatele a ze kdy je
poslední změna zobrazeného stavu.
Zda proběhla komunikace Jednotky Go Share se serverem během posledních 60 minut, a kdy
k poslední komunikaci došlo.
Zda auto stojí nebo jede, včetně rychlosti auta ze kdy je tato informace.
Zda je nějaké okno auta otevřeno či nikoliv a kdy došlo k poslední změně.

Ikony po pravé straně obrázku auta znamenají:
•
•
•
•
•

Aktuálně nastavená spotřeba (v nastavení auta) a dojezd auta při takto nastavené spotřebě a
aktuálním stavu pohonných hmot v nádrži.
Aktuální stav tachometru (odometru)
Venkovní teplota na nejbližší meteostanici v okolí auta.
Poloha auta a informace kdy byla poloha auta načtena.
Napětí baterie a další informace o stavu baterie.
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Poslední jízda

Boxík zobrazuje informace o poslední jízdě vybraného auta. Kliknutím na odkaz „Přejít na podrobnosti
o jízdě“ přejde uživatel do sekce „jízdy“ a nalistuje se detail poslední jízdy vybraného auta.
Události, Náklady a Řidiči a správci

•

Události - zobrazuje se posledních 10 událostí, které byly zaznamenány jednotkou Go Share,
včetně případné vazby na uživatele, data a času vzniku události.
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•

Náklady – automaticky se vytváří náklad tankování, dále je možné manuálně tlačítkem „Vložit
náklad“ přidat jakýkoliv další náklad k vybranému autu. Tlačítko „Zobrazit vše“ prodlouží
sloupec a zobrazí všechny náklady evidované na vybraném autě.
Šipkou vedle kategorie nákladu lze zobrazit podrobnosti nákladu, a kdo náklad vytvořil, náklad
upravit nebo smazat. Tankování smazat nelze.

Editace tankování
Editaci tankování je možné otevřít z přehledu (náklady) nebo po otevření podrobností trasy v detailu
jízdy a kliknutí na symbol tužky vedle tankování.

Šedě zabarvené hodnoty nelze měnit. Posuvník „Odpovídá dokladu“ uživatel zaškrtne poté, co
zkontroluje, že údaje z automaticky detekovaného tankování odpovídají daňovému dokladu.
Po zaškrtnutí „Odpovídá dokladu“ se tankování zobrazí v knize jízd.
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•

Řidiči a správci – sekce zobrazuje seznam uživatelů, kteří mají přístup k vybranému autu.
Tlačítko „Přidat řidiče“ nabídne seznam uživatelů, kteří mají nebo měli práva na některá auta
uživatele. Tlačítko „+“ v prvním řádku nabídne možnost přidat nového uživatele k vybranému
autu.
Výchozí oprávnění každého nového uživatele na vybraném autě je „Řidič“.
Šipkou vedle jména uživatele je možné zobrazit nabídku pro editaci oprávnění, nebo odebrání
oprávnění k vybranému autu. Tlačítko „Odebrat“ po potvrzení odebere uživateli všechna
oprávnění k autu. Tlačítko „Editovat“ nabídne změnu oprávnění uživatele.

Oprávnění jednotlivých typů uživatelů

Vlastník
o

Může u auta, jehož je vlastníkem:
▪ Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Go Share umožňuje ovládat
▪ Vidět všechna data o autě i ta která vznikla ostatním řidičům auta
▪ Přidávat a editovat všechny náklady
▪ Přidávat a odebírat nové uživatele a měnit jejich práva

o

Může u auta, jehož je správcem:
▪ Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Go Share umožňuje ovládat
▪ Vidět všechna data o autě i ta která vznikla ostatním řidičům auta od doby, kdy
mu byla přidělena práva
▪ Přidávat a editovat všechny náklady
▪ Přidávat a odebírat nové uživatele a měnit práva všech uživatelů kromě
vlastníka auta

o

Může u auta, jehož je Řidičem:
▪ Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Go Share umožňuje ovládat
přes Bluetooth. Přes GSM může pouze zablikat varovnými světly.
▪ Vidět všechna svá data o autě
▪ Přidávat a editovat své náklady

Správce

Řidič
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Poslední Řidič (řidič, který jako poslední řídil auto)
o

Může u auta, jehož je Řidičem:
▪ Plně ovládat všechny prvky auta, které Jednotka Go Share umožňuje ovládat
▪ Vidět všechna svá data o autě
▪ Přidávat a editovat své náklady

Nastavení auta

Nastavení auta má tři záložky – Obecné, Zabezpečení a Upozornění, v kterých lze nastavit chování
auta.
Obecné

Sekce Obecné umožňuje:
•
•
•
•

Změnu obrázku auta
Změnu vlastního názvu auta
Změnu registrační značky
Změnu průměrná spotřeby auta dle TP

Zabezpečení
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Sekce Obecné umožňuje nastavení chování imobilizérů v autě:
•

Originální imobilizér – Automatické povolení startu
o Zapnuto – po odemčení auta aplikací a připojení řidiče přes Bluetooth dojde k aktivaci
repeateru a napájení klíčku (kessy), pokud vůz má repeater lze nastartovat.
Po odemknutí auta dálkovým ovládáním 2 možnosti na nastartování auta
plnohodnotným klíčem obsahující imobilizér musí řidič v aplikaci na obrazovce
"ovládání" zmáčknout tlačítko "povolit start". K zamezení dalšího startu dojde po
zamknutí auta aplikací Go Share či odpojení řidiče od Bluetooth.
o Vypnuto – nastartování auta je možné 2 způsoby:
plnohodnotným klíčem obsahující imobilizér musí řidič v aplikaci na obrazovce
"ovládání" zmáčknout tlačítko "povolit start"

•

Dodatečný imobilizér – Zabezpečení aplikací
o Zapnuto – pro nastartování auta je nutné připojení řidiče aplikací přes Bluetooth
nebo musí řidič v aplikaci na obrazovce "ovládání" zmáčknout tlačítko "povolit start"
o Vypnuto – dodatečný imobilizér je zcela vypnutý
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•

Dodatečný imobilizér – Odstavení auta
o Zapnuto – aktivuje dodatečný imobilizér Go Share a znemožní nastartování auta i po
připojení přes Bluetooth až do vypnutí
o Vypnuto – odstavení není aktivováno

•

Servisní mód - Slouží k vypnutí systému Go Share v autě po dobu umístění auta v servisu
o Zapnuto – Všechna upozornění jsou dočasně vypnuta. Je dočasně zamezena funkce
"Zabezpečení aplikací", je vypnuta funkce "Odstavení auta" (oboje není umožněno
společně aktivovat), je zamezeno ovládání auta aplikací. Zamezení ovládání se
nevztahuje se na změnu nastavení "Zabezpečení aplikací" a "Servisního režimu" /
"Odstavení auta". Na zapnutý servisní režim je uživatel upozorněn hláškou na přehledu
auta.
o Vypnuto – systém Go Share je v běžném režimu.
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Upozornění

Sekce umožňuje zapnout a vypnout upozornění na události, které se zobrazí na portále a i v mobilní
aplikaci.
•

Zapnutí a vypnutí upozornění „Pokus o nastartování“
Upozornění se vytvoří při zapnutí klíčku v okamžiku, kdy je auto imobilizováno dodatečným
imobilizérem Go Share

•

Zapnutí a vypnutí upozornění „Neidentifikovaný řidič“
Upozornění se vytvoří, pokud je zahájena jízda a k autu není připojen přes Bluetooth řidič aplikací Go
Share.

•

Zapnutí a vypnutí upozornění „Vniknutí do auta“
Upozornění se vytvoří, pokud je auto zamčené a dojde k otevření dveří.

•

Zapnutí a vypnutí upozornění „Neautorizované otevření“
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Upozornění se vytvoří, pokud se otevřou dveře a k autu není připojen přes Bluetooth řidič aplikací Go
Share.
•

Zapnutí a vypnutí upozornění „Odtah auta“
Upozornění se vytvoří, pokud v autě nastanou otřesy jako při nakládání auta odtahovou službou.

Sledování
Obrazovka slouží ke sledování polohy aut, na která má uživatel oprávnění.

Posuvník „Centrovat mapu“ slouží k automatickému centrování na vybraná auta a to, i když jsou
v pohybu.
Posuvníky vedle jednotlivých aut zobrazují nebo skrývají polohu aut na mapě.
Ozubené kolečko nad seznamem aut slouží k nastavení zobrazovaných informací u aut na mapce.
Mapka zobrazuje aktuální polohu aut, jejich rychlost, a zda jedou a jakým směrem, nebo parkují.
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Ikonky dle stáří dat postupně šednou.

Jízdy
Obrazovka slouží k přehledu historii jízd a tankování.

V levém horním rohu se nachází filtr jízd. Povinné hodnoty jsou rok, měsíc a auto nebo řidič.
Tlačítkem „Hledat“ se aplikuje navolený filtr a zobrazí se odpovídající seznam jízd.
Ve filtru je vždy potřeba vybrat alespoň jedno auto nebo řidiče. Filtr na všechny řidiče a všechny auta
není dostupný.
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Po kliknutí na jízdu v levém sloupci, se v pravé části obrazovky zobrazí detail jízdy. Najetím na ikonu
auta a uživatele se zobrazí jejich jméno.
Hlavička detailu jízdy

Zobrazuje datum a čas jízdy, délku jízdy, dobu jízdy, cenu jízdy (cena se určuje podle nastavené
spotřeby a ceny za litr v tankování), Název auta a jméno řidiče.
Mapa detailu jízdy

Zobrazuje počáteční (A) a koncový bod (B) jízdy.
Světle modrou barvou se spojují body, kdy nebyla nalezena GPS (například po výjezdu z garáže).
Modrou čárou je poté zobrazena trasa jízdy.
Detaily jízdy
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V horní části je graf rychlosti. V grafu je možné najetím na křivku zobrazit odpovídající polohu a
rychlost na mapě. Graf je možné přiblížit tažením po části grafu.
V levé polovině se nachází detaily o jízdě a to průměrná rychlost, tankování během jízdy, průměrná a
celková spotřeba paliva (dle aktuálního nastavení spotřeby u daného auta), jakým telefonem byl
uživatel připojen a státy ve kterých uživatel zastavil.
V pravé polovině je popis trasy jízdy a možnost sloučit trasu s předchozí nebo následující jízdou.
Pravidla pro umožnění spojování jízd:
• Jízdy jsou se stejným řidičem (nebo obě bez řidiče)
• Jízdy začínají ve stejném kalendářním měsíci
Systém Go Share automaticky spojuje jízdy, pokud je přestávka s vypnutým zapalováním kratší než 60
minut.
Po kliknutí na text „Ukázat více“ se zobrazí podrobnější trasa jízdy včetně přestávek.

Page 19 of 26

•
•
•

Kliknutím na ikonu „špendlíku v mapě“ je možné zobrazit polohu přestávky, případně
zvýraznit trasu mezi jednotlivými přestávkami na mapce výše.
Symbolem nůžek je možné jízdu v tomto místě rozdělit na dvě samostatné jízdy.
Po kliknutí na symbol tužky vedle tankování je možné tankování upravit.

Kniha jízd
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Zobrazuje formální knihu jízd sloužící k evidenci odpovídající požadavkům úřadů. V seznamu se
zobrazují pouze tankování, u kterých je potvrzeno, že odpovídají dokladu – viz kapitola „Editace
tankování“

Jízdy je možné filtrovat podle auta anebo podle řidiče.
Kliknutím na text “editovat“ lze měnit typ jízdy (služební/soukromá), přiřadit jízdu konkrétnímu řidiči
a doplnit účel cesty.
K tisku a exportům slouží jednotlivá tlačítka nad výpisem jízd.

Uživatelé
Tato sekce zobrazuje uživatele, kteří mají nebo měli nějakou vazbu k autům aktuálně přihlášeného
uživatele. Jako řidič zde uvidí pouze vlastníka, jako vlastník nebo správce zde uvidí všechny uživatele,
kteří mají k autům nějakou vazbu.
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Změna vybraného uživatele se provádí šipkou vedle jména aktuálně zobrazeného uživatele.
Na této obrazovce je vidět:
• Poslední jízda vybraného uživatele (s autem přihlášeného uživatele)
• Události vybraného uživatele (související s některým autem přihlášeného uživatele)
• Auta (přihlášeného uživatele) na která má aktuálně nějaká práva (řidič, vlastník nebo správce).

Nastavení
Do nastavení se uživatel dostane kliknutím na šipku v pravém horním rohu na navigační liště.
Umožňuje nastavení účtu uživatele.
V horní části se nachází lišta pro procházení mezi jednotlivými sekcemi nastavení.

Osobní – nastavení údajů o uživateli
Telefony – sekce obsahuje seznam telefonů uživatele, na kterých má nebo měl nainstalovanou
aplikaci Go Share a umožňuje Autorizovat nový telefon (je možné zde vygenerovat „Autorizační kód“)
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Lokalizace – nastavení Jazyka, formátů a jednotek, ve kterých se budou uživateli zobrazovat data na
celém portálu.

Osobní nastavení

Profilová fotka

Výchozí profilová fotka je první písmeno jména a příjmení. Zde je možné ji změnit. Tuto fotku uvidí
ostatní uživatelé systému Go Share, s nimiž bude uživatel sdílet nějaké auto.
Osobní údaje

Zde si může uživatel změnit jméno a příjmení, pod kterým bude na Portálu registrován a jak ho uvidí
ostatní uživatelé.
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Změna hesla
Zde si uživatel může změnit heslo pro přihlášení do Portálu a mobilní aplikace Go Share (heslo je
společné). Po změně hesla bude uživatel odhlášen na všech zařízeních.
Telefonní číslo

Umožňuje změnit telefonní číslo, na které budou chodit ověřovací SMS ze systému Go Share a na
kterém bude zákazníka v případě nutnosti kontaktovat technická podpora. Pokud uživatel nemá
k dříve uloženému telefonnímu číslu přístup, je třeba kontaktovat zákaznickou podporu Business
Lease.
Dvoufázové ověřování

Přepnutí posuvníku umožňuje uživateli zapnout nebo vypnout dvoufázové ověřování uživatele.
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Při zapnutí bude při přihlášení do mobilní aplikace Go Share požadováno ověření autorizačním kódem
z SMS, která bude odeslána na výše uvedené tel. číslo.
Při vypnutí dvoufázového ověřování bude ihned požadováno ověření přes SMS pro kontrolu.
Telefony

Sekce obsahuje seznam telefonů uživatele, na kterých má nebo měl nainstalovanou aplikaci Go
Share.

U každého telefonu je uvedena značka a model telefonu. Po odinstalaci a nové instalaci aplikace Go
Share se zde objeví další instalace aplikace Go Share jako nový telefon.
Z důvodu limitu Jednotky Go Share je vhodné po reinstalaci aplikace starý „telefon“ odebrat.
„Autorizováno:“ - ukazuje, že proběhla instalace aplikace Go Share na daném telefonu a uživatel se
poprvé přihlásil.
„Poslední aktivita:“ - informace kdy byla aplikace na daném telefonu naposledy použita.
Tlačítko „Odebrat“ - slouží ke smazání telefonu ze systému, takže již nepůjde použít k ovládání auta.
Pokud bude nebo je aplikace na daném telefonu spuštěna, dojde k jejímu odhlášení. Pokud dojde
k novému přihlášení do aplikace na tomto telefonu, objeví se v seznamu jako nový telefon.
Tlačítko „Ukradeno“ slouží ke smazání telefonu ze systému v případě, že k němu již uživatel nemá
přístup. Po odebrání telefonu tímto způsobem oproti tlačítku „odebrat“ systém navíc odhlásí na
všech zařízeních uživatele také z Portálu.
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Tlačítko „Autorizovat nový telefon“ umožňuje vygenerovat Autorizační kód zejména v případech, kdy
uživatel u sebe nemá telefon s telefonním číslem registrovaným v systému Go Share.
Lokalizace

Umožňuje nastavení formátu data a času, měrných jednotek, formátů čísel a měn, jazyku a měny
portálu. Jednotlivé změny je vždy po nutné uložit tlačítkem „Uložit změny“ v daném boxíku.

Kontakty
V případě jakýkoliv dalších dotazů nás kontaktujte na telefonních číslech:
CZ: +420 277 001 205
SK: +421 940 504 433
Nebo nám napište na email podpora@businesslease.cz
Jsme vám k dispozici v pracovních dnech od 9:00 do 17:30.
Mimo pracovní dobu nám napište na email podpora@businesslease.cz
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