Registrace služby sledovani.tv
Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz

Registrace služby sledovani.tv
V internetovém prohlížeči (Internet Explorer,
Mozilla Firefox apod.) zadáme adresu
www.sledovanitv.cz
Zobrazí se nám následující stránka:

případně jiných kontaktních údajů.) Poté
kliknete znovu na REGISTRACE a údaje již
budou správné.
POZOR! Rovněž pokud by se Vám v poli
Login objevilo více emailových adres nebo
něco nesprávného, zavolejte k nám na
servis, protože tento login se pak používá
při vstupu do webového rozhraní aplikace.
Pokud je vše správně, zvolíme si nějaké heslo
pro vstup do webového rozhraní sledovani.tv
a potvrdíme ho.

Vlevo
nahoře
REGISTRACE.

klikneme

na

záložku

a na následující stránce REGISTROVAT SE
PŘES SAO COMPUTERS.

Pokud by se Vám nyní objevilo hlášení:

Po přečtení zaškrtneme položky Seznámil
jsem se samostatnými smluvními ujednáními a
Souhlasím se všeobecnými podmínkami. A
klikneme na položku ZAREGISTROVAT.

Identifikace selhala
Registrace a přihlašování je mimo provoz.
Vaše IP adresa je: x.x.x.x
Pak je potřeba kontaktovat naši firmu na
servisní číslo 776 281 204 v době od 8 do 20h,
abychom zjistili, proč Vaše IP adresa není
zavedena v našem systému.

Pokud proběhne vše v pořádku, objeví se Vám
registrační stránka, na které zkontrolujete
Údaje uživateli - Vaše jméno, email (slouží
automaticky jako login), adresu atd. Tyto
údaje se automaticky vyčítají z našeho
systému, proto je zkontrolujte, zda jsou
správné. Je-li zobrazený email jiný než Vámi
používaný, nedokončujte registraci (jen
klikněte na šipku zpět – předchozí stránka a
zavolejte na naši firmu na servisní číslo
776 281 204 v době od 8 do 20h, a technik
provede změnu Vaší emailové adresy
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Nyní se nám již zobrazí okno, ve kterém
můžeme sledovat jednotlivé TV programy.

Při
dalším
otevření
webové
stránky
www.sledovanitv.cz se již bude zobrazovat
hned stránka s TV programy bez registrace.
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