
Vážení uživatelé našich systémů, 
připravili jsme pro Vás v rámci zlepšení služeb nový systém podpory, který spustíme 

v pondělí  6. 5. 2019. 


Přístup do systému bude z webu na adrese


https://support.kpsys.cz  

Systém přichází se změnami v zadávání požadavků a připomínek 

• Připomínku nebo požadavek je nově možné zasílat i bez registrace přímo na emailovou 
adresu support@kpsys.cz.  Obratem obdržíte potvrzení o přijetí požadavku. Pokud to 
bude nutné, požádáme Vás o doplňující informace. Na tento email můžete přímo odpovědět. 
Do odpovědi můžete připojit i soubory.    


• Připomínku lze také zadávat přímo na našich www stránkách kpsys.cz - fialová ikona s 
otazníkem vpravo dole. Zde jsou připraveny editační kolonky pro Váš dotaz.


• V novém systému můžete po přihlášení zadat požadavek obdobně jako dříve. Systém má 
však nový design a celou řadu dalších funkcí, například je možné sledovat průběh řešení 
problému.


• Po vydání nové verze Verbis bude modul připomínek funkční i přímo v programu. 


Jak začít? 
Pro první přihlášení použijte Vaši emailovou adresu. Jako heslo použijte rovněž stejnou emailovou 
adresu. Systém Vás přesměruje na zadání nového hesla. 

Do položky “Heslo” zadejte opět svoji emailovou adresu a do položky “Nové heslo” zadejte Vámi 
zvolené nové heslo (min. 8 znaků). Do položky “Potvrzení” zadejte nové heslo opakovaně pro 
kontrolu.
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Po zadání nového hesla Vás systém přesměruje na Váš Účet. Doporučujeme Vám změnit 
nastavení  “Zobrazit komentáře” na hodnotu “V obráceném chronologickém pořadí”, abyste měli 
poslední komentáře k připomínce zobrazené nahoře.


Dále se můžete přepnout do jednotlivých projektů a zobrazit si své úkoly, které byly převedené z 
původního systému podpory.




V detailu připomínky (úkolu) je pole “Původní připomínka”, které Vám po rozkliknutí zobrazí 
připomínku v původním systému. Ten necháme přechodně pro kontrolu funkční.

Nezadávejte však do původního systému nové připomínky a úkoly - již to nebude možné. 

Nový úkol 
 
Nově můžete určit, zda Váš úkol uvidí ostatní. Pokud zaškrtnete volbu soukromý, uvidí úkol jen 
administrátor a Vy. Všechny původní připomínky jsou převedené jako soukromé. Pokud 
nezaškrtnete volbu “soukromý”, úkol uvidí všichni registrovaní uživatelé.


Při zadání nového úkolu vyberte projekt a popř. kategorii. Zadejte předmět a popis, přidejte 
soubory, pokud je to nutné, přetažením do obdélníkového výřezu. Nový úkol uložíte a odešlete 
stiskem tlačítka “Vytvořit” vlevo dole.





