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Adresa systému: 

 Systém je dostupný na adrese -  http://zakaznik.fuelomat.cz/ 

Úvodní obrazovka: 

 V horním menu jsou odkazy na jednotlivé moduly:   

o Pokud nemá přihlášený uživatel oprávnění na konkrétní modul, tento se mu bude 

zobrazovat „zašedivěle“ :   

 V horním menu se zobrazuje aktuálně zobrazený uživatel (zobrazují se znaky, které jsou 

vyplněny v správě uživatelů, Pole: „Jméno“) 

 V horní menu ikona  je odkaz na stránky www.fuelomat.cz 

 V dolním menu jsou velké ikony odkazující na jednotlivé moduly, aktivní jsou pouze ty na 

které má uživatel oprávnění. 

 

Modul: Vozové parky 

Menu: Domů 

 Tato obrazovka jde konfigurovat pomocí ikony , po kliknutí se zobrazí konfigurační 

tabulka. 

 

 Můj vozový park 

o Počet aktivních vozidel – informace získaná z menu „Vozové parky“ > submenu 

„Vozidla“ > sloupec „Stav“ > „aktivní vozidla“ 

http://zakaznik.fuelomat.cz/
http://www.fuelomat.cz/
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o Počet neaktivních vozidel - informace získaná z menu „Vozové parky“ > submenu 

„Vozidla“ > sloupec „Stav“ > „neaktivní vozidla“ 

o Protankováno Ltr – informace o součtu všech odběrů, za všechna vozidla za období 

od poslední fakturace, v případě vnitropodnikových čerpacích (nevystavují se faktury) 

stanic se rovná o sumu tankování o začátku užívání Fuelomat zařízení. 

o Limit na zúčtovací období – výše kauce ošetřená smluvně mezi Fuelomat a 

zákazníkem 

 Novinky 

o Sdělení administrátora o novinkách v systému, odkazy na manuály atd. 

 Alarmy 

o Zobrazení překročení nastavených restrikcí (Průměrná spotřeba vozidla, stav nádrže, 

dostupnost stanice aj.) 

 Kontakty 

o Kontakt na dodavatele služby Fuelomat 

 

 

 

Menu: Transakce 

Submenu: Transakce 

 Tato obrazovka nám poskytuje přehled o tankování za kritéria zadaná ve filtru. 

 Pro zobrazení přehledu transakcí lze vybrat pouze ty sloupce, které chceme vidět a to pomocí 

checkboxů ( „zatržítek“), které jsou nad každým sloupcem této sestavy. Po výběru                     

(zaškrtnutím) vybraných sloupců stačí kliknout na tlačítko  toto zobrazení bude 

uloženo a bude se zobrazovat v tomto formátu při každém dalším zobrazení, pakliže budeme 
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chtít tento výběr zrušit stačí kliknout na tlačítko , touto akcí se zobrazí všechny 

dostupné sloupce. 

 
 

 Tlačítko   slouží pro export do souboru s příponou CSV (lze otevřít v aplikaci MS 

EXCEL) při tomto export budou exportovány všechny dostupné sloupce, nejenom ty aktuálně 

zobrazené, v toto souboru si lze upravit sloupce dle potřeby. 

 Tlačítko  slouží k exportu transakcí ve formátu .txe který slouží k importu transakcí do 

software třetích stran. 

 Pokud by měl uživatel oprávnění na více subjektů (firem) bude mít horní části obrazovky 

rolovací nabídku všech dostupných subjektů. 

 

 Zobrazení  

 

 

Submenu: Nastavení 

 

 Tento formulář slouží k zařazení jednotlivých vozidel do „Oddělení“ a  přehled o zařazení 

jednotlivých vozidel do oddělení, taktéž slouží k úpravě údajů o vozovém parku. (Vozový park 

nelze uživatelsky založit!) 

 Každé nově vytvořené vozidlo – NENÍ! zařazeno do žádného oddělení, není to ani nutnost pro 

správné fungování systému, ale pokud vozidlo do vozového parku jednou zařadíme není 

možné ho z něj vyřadit zpět do nezařazených, pouze ho přesunout do jiného oddělení. 

 Možnost filtrovat dle konkrétního vozového parku (levá část formuláře) nebo dle oddělení 

(pravá strana formuláře) 
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 Úprava záznamu  

o Vozový park – je třeba kliknout na tlačítko  v pravé části zobrazeného 

formuláře 

 

 K úpravě záznamu je třeba kliknout na tlačítko  

 

 Po editaci záznamu kliknu na tlačítko  

 

o Nastavení oddělení 

 K úpravě je třeba kliknout na tlačítko  v levé části zobrazeného 

formuláře 
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 K úpravě záznamu je třeba kliknout na tlačítko  

 
 Po editaci záznamu kliknu na tlačítko  

Submenu: Práva 

 

 Tento formulář slouží k nastavení oprávnění jednotlivých uživatelů k tomu, aby viděli 

v systému pouze ta vozidla na které mají oprávnění (např: řidič si může sledovat spotřebu 

svého vozidla aniž by viděl spotřebu ostatních vozidel) 

 Po kliknutí na konkrétního uživatele (viz. žlutě podbarveno na obr.) se zobrazí nabídka 

zatržítek na základě kterých lze udělovat oprávnění, popřípadě odebírat. 

 Pokud se stane, že si administrátor vozového parku udělí práva na některé vozidla, tím 

pádem ostatní neuvidí, je možno tento sta zrušit tak, že si zruší práva na zbývající vozidla a 

tím pádem bude mít k dispozici zase všechny 
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Submenu: Řidiči 

 

 Tento formulář slouží k správě řidičů právě toho vozového parku na který má daný uživatel 

oprávnění, zpravidla se jedná o řidiče z jedné společnosti 

 

 Pokud chce uživatel řidiče editovat, klikne na , tímto zobrazí formulář pro editaci 

 

 Pole „Číslo jednotky“ je vyhrazené pro potřeby Fuelomat systému, zpravidla se jedná kód 

zobrazený (vypálený laserem) na čelní straně klíčenky 

 Ostatní pole jsou vyhrazena pro libovolné užití uživatele 

 Pokud uživatel klikne na tlačítko  budou provedené změny uloženy 

 Pokud uživatel klikne na tlačítko  opustí záznam bez uložení změn 

Menu: Administrace 

Submenu:Uživatelé 

 

 Formulář slouží ke správě uživatelů 
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 Pokud chce správce editovat uživatele, je třeba kliknout na konkrétního uživatele, který se 

žlutě podbarví, všechny menu, které má uživatel zaktivněny se zobrazí zeleně, nepřiřazené 

červeně pak stačí kliknout na tlačítko . 

 

 Login – musí být ve formátu e-mailové adresy, je tím zajištěna jedinečnost záznamu 

 Heslo – zadám pouze při založení, při dalším otevření se bude pole zobrazovat prázdné 

 Počet pokusů – Jedná se o počet nespěšných přihlášení v řadě, pokud se uživatel zadá 3x po 

sobě špatné heslo účet se automaticky zablokuje. Pokud administrátor zadá číslo 0 je účet 

automaticky odblokován. 

 Jméno uživatele – Je na administrátorovi jakou hodnotu zde zadá 

 Status – zde je možno uživatelův účet zneaktivnit/zaktivnit 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  bude záznam vymazán 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  budou uloženy provedené změny 
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 Pokud administrátor klikne na tlačítko  nebudou změny uloženy 

 Pokud chce administrátor editovat oprávnění, klikne na jakoukoliv položku ve skupinách 

 

 Zelené položky jsou aktivní (uživatel s nimi může pracovat, vidí je po přihlášení) 

 Červené položky jsou neaktivní (uživatel s nimi nemůže pracovat, vidí je po přihlášení) 

 Kliknutí na tlačítko neguje současný stav  (pokud má uživatel tuto položku v menu 

zneaktivněnou tato akce mu ji zaktivní a naopak) 

 Pomocí tlačítka  lze přidat jak uživatele, tak i skupinu uživatelů 

 

Menu:Reporty 

Submenu: Průměrná spotřeba 

 

 Tato sestava poskytuje uživateli přehled o spotřebách sumarizovaných za vozidlo 

 V přehledu je možno filtrovat dle data (Pozor na zadání data „od“ , které bude menší ne 

datum „do“ v tomto případě nedojde k žádnému výběru) 

 Tento přehled je také možno exportovat do csv (je to textový formát, který jako oddělovač 

využívá středník, excel tento soubor umí otevřít již ve pro běžného uživatele použitelném 

stavu) a to pomocí tlačítka  
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Submenu: Tankování 

 Jedná se o sestavu poskytující uživateli přehled o jednotlivých tankováních 

 V přehledu je možno filtrovat dle data (Pozor na zadání data „od“ , které bude menší ne 

datum „do“ v tomto případě nedojde k žádnému výběru) 

 V přehledu je možno řádky seřazovat sestupně nebo vzestupně, stačí kliknou na název 

sloupce v záhlaví 

 

 

 

Modul: Reporty 

Menu: Veřejné ČS 

 Sestava zobrazuje ceny pohonných hmot na veřejných čerpacích stanicích 
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Menu: Administrace 

Submenu: Uživatelé 

 

 Formulář slouží ke správě uživatelů 
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 Pokud chce správce editovat uživatele, je třeba kliknout na konkrétního uživatele, který se 

žlutě podbarví, všechny menu, které má uživatel zaktivněny se zobrazí zeleně, nepřiřazené 

červeně pak stačí kliknout na tlačítko . 

 

 Login – musí být ve formátu e-mailové adresy, je tím zajištěna jedinečnost záznamu 

 Heslo – zadám pouze při založení, při dalším otevření se bude pole zobrazovat prázdné 
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 Počet pokusů – Jedná se o počet nespěšných přihlášení v řadě, pokud se uživatel zadá 3x po 

sobě špatné heslo účet se automaticky zablokuje. Pokud administrátor zadá číslo 0 je účet 

automaticky odblokován. 

 Jméno uživatele – Je na administrátorovi jakou hodnotu zde zadá 

 Status – zde je možno uživatelův účet zneaktivnit/zaktivnit 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  bude záznam vymazán 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  budou uloženy provedené změny 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  nebudou změny uloženy 

 Pokud chce administrátor editovat oprávnění, klikne na jakoukoliv položku ve skupinách 

 

 Zelené položky jsou aktivní (uživatel s nimi může pracovat, vidí je po přihlášení) 

 Červené položky jsou neaktivní (uživatel s nimi nemůže pracovat, vidí je po přihlášení) 

 Kliknutí na tlačítko neguje současný stav  (pokud má uživatel tuto položku v menu 

zneaktivněnou tato akce mu ji zaktivní a naopak) 

 Pomocí tlačítka  lze přidat jak uživatele, tak i skupinu uživatelů 
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Modul: Fakturace 

Menu: Fakturace 

 Zde má zákazník k dispozici náhled do svých faktur za odebrané palivo a naúčtované servisní 

poplatky 

o Datum zaúčtování 

o Stav zaúčtování 

 Ok – faktura je zaúčtována odeslána zákazníkovi (pokud má nastavenu 

fakturaci poštou) 

 Čeká – jedná se otevřené účtovací období, ještě nebyla vystavena faktura 

o Variabilní symbol 

o K úhradě – fakturovaná částka 

o Zaplaceno – částka uhrazená zákazníkem 

o Fakturováno – Datum fakturace 

o Soubory: 

 Po kliknuti na jeden z odkazů:   se zobrazí 

následující okno: 

 
 

 Pokud kliknete na *Faktura+ je možnost tuto uložit (kliknutím na tlačítko „Uložit“) nebo 

zobrazit náhled faktury v pdf. 

 Pokud kliknete na *Přílohy+ je možnost tuto uložit (kliknutím na tlačítko „Uložit“) nebo 

zobrazit náhled příloh (Zpravidla se jedná o fakturovanou částku rozpadlou na jednotlivé 

odběry pohonných hmot) v pdf. 

 Pokud kliknete na *TXE+ nebo *TXE2+ je možnost tuto uložit (kliknutím na tlačítko „Uložit“) 

nebo zobrazit náhled příloh (Zpravidla se jedná o fakturovanou částku rozpadlou na 

jednotlivé odběry pohonných hmot) v textovém editoru. 

 Pokud kliknete na *CSV+ je možnost tento dokument uložit (kliknutím na tlačítko „Uložit“) 

nebo zobrazit náhled příloh (Zpravidla se jedná o fakturovanou částku rozpadlou na 

jednotlivé odběry pohonných hmotve formátu „csv“ vhodném pro export do ERP nebo daší 

sw třetích stran. 
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Menu: Administrace 

Submenu: Uživatelé 

 

 Formulář slouží ke správě uživatelů 
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 Pokud chce správce editovat uživatele, je třeba kliknout na konkrétního uživatele, který se 

žlutě podbarví, všechny menu, které má uživatel zaktivněny se zobrazí zeleně, nepřiřazené 

červeně pak stačí kliknout na tlačítko . 

 

 Login – musí být ve formátu e-mailové adresy, je tím zajištěna jedinečnost záznamu 

 Heslo – zadám pouze při založení, při dalším otevření se bude pole zobrazovat prázdné 

 Počet pokusů – Jedná se o počet nespěšných přihlášení v řadě, pokud se uživatel zadá 3x po 

sobě špatné heslo účet se automaticky zablokuje. Pokud administrátor zadá číslo 0 je účet 

automaticky odblokován. 

 Jméno uživatele – Je na administrátorovi jakou hodnotu zde zadá 

 Status – zde je možno uživatelův účet zneaktivnit/zaktivnit 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  bude záznam vymazán 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  budou uloženy provedené změny 

 Pokud administrátor klikne na tlačítko  nebudou změny uloženy 

 Pokud chce administrátor editovat oprávnění, klikne na jakoukoliv položku ve skupinách 
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 Zelené položky jsou aktivní (uživatel s nimi může pracovat, vidí je po přihlášení) 

 Červené položky jsou neaktivní (uživatel s nimi nemůže pracovat, vidí je po přihlášení) 

 Kliknutí na tlačítko neguje současný stav  (pokud má uživatel tuto položku v menu 

zneaktivněnou tato akce mu ji zaktivní a naopak) 

 Pomocí tlačítka  lze přidat jak uživatele, tak i skupinu uživatelů 

 


