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/1 REGISTRÁCIA
Prvým krokom k využívaniu mobilnej aplikácie je registrácia cez portál www.eei.sk, kde je potrebné vyplniť
nasledovné položky registračného formulára:


Prihlasovacie meno.



Prihlasovacie heslo.



Meno *.



Priezvisko * .



Email * (e-mailový účet slúži na potvrdenie registrácie).



Telefón (povinné pri platbách SMS správou).



PIN kód (6 miestny alfanumerický kód zadaný užívateľom, jedinečný pre každé telefónne číslo).

Po úspešnom vyplnení a odoslaní formulára na portáli bude na zadanú e-mailovú adresu zákazníkovi odoslaný
potvrdzujúci email s linkou pre aktivovanie konta, vygenerovaný automaticky systémom.
Ak používateľ klikne na linku, tak:


Systém automaticky aktivuje používateľské konto,



automaticky prihlási používateľa,



zobrazí používateľovi link na inicializačnú platbu kartou.

Inicializačná platba je prvá, jednorazová platba potrebná na úspešné spárovanie používateľského konta
a platobnej karty, registrovanej v systéme, na platobnom portále banky. Výška inicializačnej platby je 0,01 eur.

PRIHLÁSENIE
Po úspešnom vytvorení požívateľského konta sa tak môže používateľ prihlásiť a následne v menu, v položke –
„ Môj profil“ upravovať osobné údaje, nastavenie obľúbených lístkov, pridať alebo odstrániť telefónne čísla (z
ktorých bude umožnené uhrádzať parkovné formou SMS) a EČV.
Ak používateľ zabudol heslo, môže si nechať zaslať na zadaný e-mail nové heslo. K funkcii obnovenia hesla sa
užívateľ dostane kliknutím na linku „Zabudol som heslo“ pod prihlasovacím formulárom.

MÔJ PROFIL
Po úspešnom prihlásení cez portál www.eei.sk, si používateľ vo svojom profile môže upravovať nasledujúce
údaje:
Osobné údaje:
Moje EČV - EČV, ktoré sa používateľovi zobrazia v mobilnej aplikácii (zoznam EČV, možnosť pridať nové EČV,
zmazanie existujúceho EČV, možnosť nastaviť predvolené EČV).
Moje obľúbené lístky - používateľ si môže z existujúceho zoznamu navoliť zoznam obľúbených lístkov, ktoré sa
mu budú zobrazovať v mobilnej aplikácii.
História platieb + Vytlačiť daňový doklad - obsahuje zoznam zakúpených lístkov s možnosťou tlače daňového
dokladu.
Platobné údaje :
Číslo platobnej karty - používateľ si môže pridať prípadne odobrať platobnú kartu
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/2 MOBILNÁ APLIKÁCIA
Mobilná aplikácia CVAK je dostupná pre nasledujúce operačné systémy mobilných telefónov:


iOS (iPhone),



Android (Smartfóny).

INŠTALÁCIA
Aplikáciu si používateľ môže stiahnuť a nainštalovať cez Google Play alebo Apple Store. Aplikácia podporuje
automatickú aktualizáciu, dostupnosť ktorej sa kontroluje pri každom spustení aplikácie, čo automaticky
zabezpečí používateľovi najnovšiu dostupnú verziu aplikácie.

PRIHLÁSENIE
Po úspešnom nainštalovaní a prvom otvorení aplikácie sa používateľovi zobrazí:


Prihlasovací formulár:
o

prihlasovacie meno,

o

prihlasovacie heslo,

o

Tlačidlo „Prihlásiť“.



Link „Zabudol som heslo“ .



Link „Vytvoriť nový účet“.

ÚVODNÁ OBRAZOVKA (PO ÚSPEŠNOM PRIHLÁSENÍ)
Zobrazí sa používateľovi po úspešnom prihlásení do aplikácie.
Hlavička (horná časť displeja modrej farby) zobrazuje:


Tlačidlo na zobrazenie hlavného menu,



logo EEI,



tlačidlo „Odhlásiť“.

Pracovná plocha (Body – stredná časť displeja bielej farby) zobrazuje:
-

Obľúbené lístky,

-

aktuálne zakúpený lístok.
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Obrázok č.2 – Vstupná stránka, po prihlásení
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Obrázok č.3 - Menu

MESTÁ A PARKOVACIE LÍSTKY


Zoznam miest a parkovacích lístkov zatriedených podľa mesta a zóny,



po kliknutí na parkovací lístok sa dostanem na platbu a možnosť zakúpenia lístka.

MOJE EČV
Zoznam EČV, ktoré sa používateľovi budú zobrazovať pri kúpe lístka:


Zoznam EČV,



možnosť pridať nové EČV,



zmazanie existujúceho EČV,



možnosť nastaviť predvolené EČV, ktoré sa zobrazí pri nákupe lístka.
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MOJE OBĽÚBENÉ LÍSTKY
Zoznam obľúbených lístkov, ktoré sa mi budú zobrazovať na úvodnej stránke:


Zoznam lístkov,



možnosť pridať nový obľúbený lístok,



zmazanie existujúceho lístka.

Obrázok č.4 – Obľúbené lístky

HISTÓRIA PLATIEB
Zoznam platieb / zakúpených lístkov.

V histórii platieb sa zobrazujú nasledujúce údaje:


Dátum a čas zakúpenia (začiatok platnosti lístka),
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platnosť do (koniec platnosti lístka),



mesto,



zóna,



typ lístka,



cena.

Obrázok č.5 – História platieb
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ZAKÚPENIE LÍSTKA
Po kliknutí na lístok v zozname lístkov alebo zozname obľúbených lístkov na úvodnej stránke sa mi zobrazí
obrazovka s potvrdzujúcou otázkou „Naozaj chcete kúpiť lístok?“, kde je potrebné potvrdiť zakúpenie lístka,
prípadne zmeniť predvolenú EČV na inú z existujúceho zoznamu alebo upraviť EČV priamo na displeji .

Obrázok č.5 – Zakúpenie lístka

Kliknutím na tlačidlo „Kúpiť“ používateľ potvrdí nákup parkovacieho lístka a následne prebehne platba na základe
spárovaného používateľského konta s platobnou kartou používateľa.
V prípade, že platba neprebehla úspešne, napr. „nedostatočná výška finančných prostriedkov v účte“ sa
používateľovi zobrazí správa.
„Lístok sa nepodarilo kúpiť. Problém s platobnou kartou.“
Ak platba prebehla úspešne, používateľovi sa zobrazí správa:
„Lístok úspešne zakúpený.“
Na úvodnej stránke sa zobrazí Aktuálne zakúpený lístok.
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/3 OFFLINE PLATBA, SMS Mobil PARKING
Riešenie je určené najmä pre:


používateľov bez mobilného dátového pripojenia



používateľov, ktorí nevlastnia smartfón (majitelia tlačidlových modelov telefónov)

Proces nákupu lístka

1.

Používateľ sa zaregistruje na portáli www.eei.sk a inicializuje platbu kartou.

2.

Pri registrácií alebo pri úprave svojho profilu je povinný zadať telefónne číslo a PIN kód (zadaný pri
registrácii). V správe svojho profilu je možné zadať aj viac telefónnych čísel. Každé telefónne číslo má
svoj vlastný PIN kód.

3.

Ak už má používateľ vytvorené konto a nastavené telefónne čísla, z ktorých môže uskutočňovať nákup
parkovacích lístkov, môže odoslať SMS správu v nasledujúcom tvare.
KE1 KE123XY moj_PIN_kod

4.

Následne systém odošle používateľovi potvrdzujúcu SMS s potvrdením o zaplatení
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parkovného.

