Návod, jak předat - převzít přístupová práva v GSuite
(nejen e-mailová pošta na Googlu)
GSuite a CIS jsou dvě naprosto odlišné aplikace. Do CISu může mít každá ZO několik přístupových
účtů. Do GSuite pouze jeden. Přihlašovací účty spolu vzájemně nesouvisí.
GSuite je sada aplikací od Google.
Co obsahuje GSuite?
30 GB prostoru pro dokumenty, fotky, tabulky a jiné soubory.
Aplikace Gmail – poštovní klient, kam vám ČSV posílá důležité informace.
Aplikace Dokumenty – velmi podobná Wordu
Aplikace Tabulky – velmi podobná Excelu
a další.
Pokud se změnila osoba, která bude pracovat s GSuite, např. vyzvedávat poštu za organizaci, je
nezbytně nutné změnit přístupové heslo. Pokud ho nezměníte, může vám původní uživatel číst,
mazat maily. Může také odesílat maily jménem vaší organizace!
Jak se přihlásím do GSuite?
V jakémkoliv internetovém prohlížeči zadejte adresu www.google.com
Vpravo nahoře klikněte na ikonu pro přihlášení
Jako přihlašovací jméno vyplňte zonazevvasiorganizace@vcelarstvi.cz, nebo oo….
Dále pak heslo.
Jak změním heslo pro GSuite?
Po přihlášení klikněte na tuto ikonu (je vpravo nahoře).
Rozbalí se vám nabídka aplikací. Zvolte aplikaci “Účet“.
Vlevo zvolte nabídku „Zabezpečení“.
Dále pak nabídku „Heslo“ z karty „Přihlášení do Google“. Viz obrázek.

Google po vás bude chtít zadat vaše původní heslo, aby si ověřil, že jste to opravdu vy.
Po správném zadání vás vyzve, abyste 2 x vyplnili heslo nové.
Z důvodu bezpečnosti si vytvořte heslo, které bude mít délku alespoň 8 znaků. Je možné kombinovat
Velká, malá písmena, čísla, interpunkci. Např: DyMaK?_258/
Co mám dělat, když jsem heslo zapomněl?
Pokud jste předseda nebo jednatel ZO nebo OO, obraťte se na sekretariát ČSV,
jmenovitě paní Lindu Hladíkovou, sekretariat@vcelarstvi.cz, 222 515 512.
Jak si vyzvednu maily z naší mailové schránky?
Každá ZO, OO má přidělenu mailovou adresu zonazevvasiorganizace@vcelarstvi.cz, nebo oo…..
Přihlásíte se do GSuite (viz výše).
Přes ikonu
si otevřete aplikaci Gmail
Otevře se vám přehled došlých mailů na vaši organizaci. Tučným písmem jsou zobrazeny maily, které
dosud nikdo neotevřel.

