PŘÍSTUP DO PORTÁLU NAMĚŘENÝCH DAT
DALŠÍM OSOBÁM
Tento typ přístupu slouží výhradně k poskytnutí přístupu k naměřeným datům např. externímu
energetikovi nebo obchodníkovi. Takový uživatel nemá přístup na zákaznická data v Distribučním
portále a je vždy směrován přímo pouze do Portálu naměřených dat (dále jen PND).
Aktivace poskytování naměřených dat v Distribučním portále pro další osobu
Aktivaci PND pro další osoby provádí subjekt, který je uveden na smlouvě o připojení a má aktivován
přístup do Distribučního portálu, a to na záložce Žádosti a požadavky v části Poskytování
naměřených dat → Aktivace poskytování naměřených dat z průběhového měření dalším
osobám.

Po stisku aktivace se zobrazí seznam osob s přístupem k naměřeným datům. Zde lze přidat novou
osobu prostřednictvím tlačítka Zcela nová registrace.

Vyplňte elektronický formulář. Pozornost věnujte položkám Platnost do a Zrušit přístup v případě
změny dodavatele, kterými lze platnost přístupu omezit nebo přístup zrušit. Vyplněním pole Platnost
do bude přístup udělen pouze na určitou dobu a po uplynutí tohoto data bude přístup automaticky
zablokován. Potvrzením volby Zrušit přístup v případě změny dodavatele dojde k zablokování
přístupu v případě, že změníte dodavatele elektřiny. O těchto akcích budete informováni e-mailem.
Požadavkem na změnu parametrů lze po blokaci přístup opětovně povolit.

Po stisknutí tlačítka Registrovat se nová osoba následně přidá do seznamu. Na e-mailovou adresu
vytvořeného uživatele (zadanou při registraci této osoby) bude zaslán e-mail s přihlašovacími údaji do
Distribučního portálu pro PND. Prostřednictvím takto vytvořeného účtu může uživatel přistupovat
k naměřeným hodnotám, ale ostatní funkcionality Distribučního portálu nebudou dostupné.

Zřízení přístupu pro další osobu s existujícím loginem (přístup k PND více zákazníků)
Přístup pro další osobu se stávajícím loginem je určen uživatelům, kteří chtějí přistupovat
k naměřeným datům odběrných míst vedených pod více než jedním zákazníkem, a to prostřednictvím
jednoho přístupu pro další osobu.
Nejdříve je nutné aktivovat přístup poskytování naměřených dat z průběhového měření dalším
osobám (viz postup výše).
Poté se zaregistruje na dalších požadovaných zákaznících loginem, který byl vytvořen v předchozím
kroku pomocí tlačítka Nová registrace ke stávajícímu loginu.

Následně vyplňte potřebné údaje do pole Aktivace ke stávajícímu loginu:
 Jméno a Příjmení
 Login osoby, u které chcete aktivovat přístup k naměřeným datům z průběhového měření
 Platnost do (přístup je udělen na omezenou dobu, po jejím uplynutí bude přístup
automaticky zablokován, o takovém kroku budete informováni e-mailem)
 Zrušit přístup při změně dodavatele (dojde k zablokování přístupu v případě, že změníte
dodavatele, o takovém kroku budete informováni e-mailem)

Po vyplnění požadovaných hodnot stiskněte tlačítko Odeslat. Přístup je obvykle přidělen do dvou
pracovních dnů.
Změna parametrů přístupu dalším osobám a povolení zablokovaného přístupu
Přes záložku Žádosti a požadavky v části Poskytování naměřených dat → Aktivace dat
z průběhového měření dalším osobám si zobrazíte přehled účtů dalších osob.

Stisknutím odkazu Změna parametrů budete přesměrováni do požadavku, kde můžete specifikovat
změnu nastavení. Požadavkem na změnu parametrů přístupu uživatele lze po blokaci přístup
opětovně povolit.

Do textového pole napište, jaké údaje požadujete změnit (např. Platnost do: 1. 1. 2015, Zrušit při
změně dodavatele: Ano). V případě zablokovaného účtu pouze připište, že požadujete opětovně
aktivovat.
Tlačítkem Odeslat předáte svůj požadavek k řešení. Změna je obvykle provedena do 2 pracovních
dní a projeví se ve změně parametrů v přehledu Seznam osob s přístupem k naměřeným datům.
Změna přístupu na základě informačního e-mailu
Tabulka z informačního mailu

Postup se liší pro uživatele s typem přístupu PND - třetí osoba a plný přístup.
Zrušení přístupu uživateli s rolí PND - třetí osoba
Přes záložku Žádosti a požadavky v části Poskytování naměřených dat → Aktivace poskytování
naměřených dat z průběhového měření dalším osobám si zobrazíte přehled účtů dalších osob.

Potvrzením volby Zrušit u konkrétního uživatele v seznamu vás průvodce provede nástrojem pro
zrušení přístupu. Výsledkem bude odebrání přístupu vybrané další osobě, které se projeví
odstraněním řádku z přehledové tabulky výše. Pro opětovné povolení deaktivovaných účtů (status
blokováno), postupujte dle výše popsaného postupu Změna parametrů přístupu dalším osobám a
povolení zablokovaného přístupu.
Zrušení přístupu uživateli s rolí plný přístup
S tímto požadavkem nás prosím kontaktujte e-mailem na webportal@cezdistribuce.cz nebo
telefonicky na lince 725 648 888.

