XENGO
nová definice mobility
UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA EET PORTÁL
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K čemu slouží EET Portál pro XENGO?
EET Portál pro XENGO slouží k nahrání EET certifikátů od finanční autority. Cílem je správné fungování
Vaší aplikace XENGO na Vašem smartphonu/tabletu pro evidenci tržeb.

Co si mám připravit, aby vše proběhlo hladce?
Před prvním přihlášením na EET Portál pro XENGO je třeba, abyste měli k dispozici EET certifikáty od
finanční autority včetně přístupového hesla k EET certifikátům. Dále si připravte e-mailovou zprávu od KB
SmartPay, v níž jste obdrželi přihlašovací údaje (Uživatelské jméno a Heslo) k EET Portálu pro XENGO.

Jak se přihlásit k EET Portálu pro XENGO?
Pro první přihlášení k EET Portálu pro XENGO použijte přihlašovací údaje, které jste obdrželi na Váš
e-mail od KB SmartPay. Do Vašeho prohlížeče zadejte následující adresu: eet.kbsmartpay.cz/login.
Následně se Vám zobrazí přihlašovací obrazovka EET Portálu pro XENGO.
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Zadejte přihlašovací údaje (Uživatelské jméno a Heslo) a klikněte na tlačítko „Přihlášení“. Následně budete
vyzváni ke změně Vašeho hesla.

Proveďte změnu Vašeho hesla. Pro každé další přihlášení k EET Portálu pro XENGO již budete používat
Vaše nové heslo. Nyní je třeba aktualizovat Vaše údaje podnikatele.

Jak aktualizovat údaje podnikatele?
Pro správné nastavení EET Portálu pro XENGO je třeba aktualizovat údaje podnikatele. Na stránce
„Přehled podnikatele“ zadejte Vaše DIČ a klikněte na tlačítko „Aktualizovat údaje podnikatele“. Na
obrazovce se objeví hláška „Údaje podnikatele úspěšně aktualizovány“. Dalším krokem je nahrání
certifikátů EET.
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Jak nahrát certifikáty EET?
Na stránce „Přehled podnikatele“ klikněte na tlačítko „Aktualizovat certifikát“. Otevře se nové okno pro
vyhledání certifikátů EET, který jste získali od finanční autority a máte jej uložený ve svém adresáři. Nyní
zadejte cestu k EET certifikátům a heslo, následně klikněte na tlačítko „Uložit změny“.

Pokud dojde k úspěšnému uložení certifikátů na EET Portálu pro XENGO, zobrazí se Vám na stránce
„Přehled podnikatele“ zelené ikonky.

Nyní jste úspěšně dokončili uložení certifikátů na EET Portálu pro XENGO a můžete se odhlásit.
Dalším krokem je nastavení aplikace XENGO (nahrání EET certifikátů do aplikace XENGO). Další
informace jsou k dispozici na webové adrese www.kbsmartpay.cz/xengo/administrace.
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