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Základní podmínkou pro možnost správy uživatelských účtů dražitelů v GIS@WEB je vytvoření nového 
administrátorského přístupu.
Byl/a jste jmenován jednatelem / oprávněným zástupcem vaší společnosti jako administrátor, a obdrželi 
jste proto přístupové právo. Administrátorský profil v aplikaci GIS získáte kliknutím na odkaz níže:
https://dlm.usedcars.vwfs.com 

Přečtěte si prosím níže uvedené informace týkající se používání přístupu GIS Správa uživatelů.

 

1.1  Krok 1: První přihlášení – Klikněte na „Forgot your password?“

1. První přihlášení administrátora 
v GIS Access Administration
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Vezměte prosím na vědomí, že ověřovací kód je platný maximálně po dobu 5 minut. Po uplynutí doby 
platnosti je nutné proces zopakovat

1.2  Krok 2: Vložte e-mailovou adresu administrátora a klikněte na “Send verification code”

1.3  Krok 3: Kontrola e-mailové schránky a přijetí ověřovacího kódu
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1.4   Krok 4: Zkopírujte obdržený kód z vašeho e-mailu do kontrolního řádku  
a klikněte na „Verify code“ 

1.5  Krok 5: Ověření vaší emailové adresy – klikněte na „Continue“ (E-Mail address verified)
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Vaše nové heslo musí obsahovat: 8 znaků, velká a malá písmena, minimálně 1 číslo.

1.6   Krok 6: Zvolte si nové heslo („New Password a Confirm New Password“),  
a klikněte na „Continue“

1.7  Krok 7: Jste přihlášeni v novém uživatelském rozhraní GIS Správa uživatelů
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2. Správa uživatelů

Vstupte do aplikace GIS na níže uvedené adrese:
https://dlm.usedcars.vwfs.com 

Přihlásíte se zadáním e-mailové adresy a dříve zvoleného hesla

2.1  Přihlášení administrátora v systému Správy uživatelů 

Administrátor
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Na ploše naleznete jednotlivé obchodní subjekty vašeho GIS uživatelského účtu.
Jako správce prosím postupujte podle níže uvedených kroků.

Kliknutím na ID společnosti otevřete okno pro přihlášení uživatele. Dále pokračujte dle kroku 3.1.  
Pokud chcete pozvat uživatele emailem, postupujte dle kroku 1 b)

2.2  Ovládací panel systému Správy uživatelů 

2.3  Vytvoření uživatelského účtu

Krok 1 a): Přímé vytvoření uživatelského účtu GIS@WEB
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Vyberte prosím obchodní subjekt, jemuž chcete vytvořit nový uživatelský účet – dražitele, a klikněte  
na „INVITE USER“. Otevře se okno emailu uvedené v kroku 

Systém vygeneruje e-mail s odkazem na registrační stránku koncového uživatele. Jako adresáta prosím 
zvolte e-mailové adresy nových uživatelů – dražitelů a odešlete jim pozvánku.

Krok 1 b): Pozvánka uživatele GIS@WEB emailem

Krok 2: Odeslání e-mailu s odkazem na pozvánku novému uživateli GIS@WEB
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3.  Vytvoření uživatelského 
účtu GIS@WEB

Otevře se následující okno:

3.1  Příjemce otevře odkaz vložený v obdrženém emailu
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Vyplňte e-mailovou adresu uživatele – dražitele a klikněte na „Send verification code“.

3.2 Ověření uživatele ve 3 krocích

Krok 1:
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Vyplňte přijatý ověřovací kód „Verification Code“ a potvrďte jej. 

Zvolte své heslo.
Potvrďte své heslo.
Vyplňte své jméno a příjmení.
Klikněte na „Create“.

Krok 2:

Krok 3:
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Důležité upozornění:

Administrátor nemá automaticky přístup koncového uživatele pro GIS@WEB (od 1. prosince 2021). 
Pokud jako administrátor potřebujete přístup koncového uživatele a chcete se také účastnit aukcí  
v GIS@WEB, je nutné i pro sebe vytvořit uživatelský účet dle výše uvedený kroků.

Upozornění: jako koncový uživatel budete potřebovat jinou e-mailovou adresu. Adresu správce 
(administrátora) nemůžete pro registraci koncového uživatele použít.

3.3 POZOR: Současný přístup administrátora a koncového uživatele ve správě uživatelů
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V levém menu vyberte „Users“.
V přehledu se objeví všichni uživatelé, kteří byli pozváni a ověřeni
Chcete-li koncovým uživatelům umožnit přihlášení do GIS@WEB, vyberte „Verify“ a zvolte uživatelskou 
roli „Kaufen“ (nákupčí) nebo „Sehen“ (náhled). Potvrďte stisknutím OK.

4. Role správce – Aktivace uživatelů

4.1  Schválení uživatele pro GIS@WEB
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Následně se objeví upozornění informující, že koncový uživatel se nebude moci přihlásit do GIS@WEB. 
Tuto akci lze schválit nebo zamítnout výběrem mezi „OK“ a „Cancel“

Pro zablokování koncového uživatele administrátor zvolí možnost „Lock“ v přehledu koncového 
uživatele.

4.2  Jak zablokovat účty koncových uživatelů

Zablokovanému uživateli 
se při pokusu o další 
přihlášení zobrazí hlášení 
o blokovaném účtu 
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Od 1. prosince 2021 bude přihlášení na GIS@WEB možné pouze prostřednictvím nové správy 
uživatelských přístupů.

https://usedcars.vwfs.com 

5.   Nová přihlašovacé stránka GIS@WEB
od 1. prosinece 2021

Uživatel – DRAŽITEL
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6. Zapomněli jste heslo? 

Klikněte na „Send verification code“

6.2  Vyplňte svou e-mailovou adresu

6.1  Klikněte na: „Forgot your password?“ 
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Vyplňte přijatý kód a klikněte na „Verify code“

Po zvolení a schválení nového hesla budete automaticky přihlášeni do systému.

6.3  Přijetí ověřovacího „Verification code“ e-mailem 

6.4  Vytvoření nového hesla 
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