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PROHLÁŠENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH

Tato příručka je chráněna autorským právem společnosti Alpha ESS Co., Ltd. se všemi právy 

vyhrazenými. Návod řádně uschovejte a používejte jej v přísném souladu se všemi 

bezpečnostními a provozními pokyny v tomto návodu. Než si přečtete návod, nepoužívejte 

výrobek.
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1. Přihlašovací rozhraní

1.1. Přihlásit se

Zadejte své uživatelské jméno a heslo a kliknutím na „Přihlásit se“ přejděte na domovskou stránku. Po 

neúspěšném přihlášení by se zobrazila výzva.

Uživatelé, kteří se ještě nezaregistrovali, musí kliknout na „Registrovat“ a navštívit registrační stránku, 

viz část 1.2.

Klikněte na „Imprint“ pro kontrolu kontaktních informací na oficiálních stránkách AlphaESS

Klikněte na „Zásady ochrany osobních údajů“ a zkontrolujte je

Chcete-li zkontrolovat funkce AlphaCloud, klikněte na „Přihlásit se jako host“.
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1.2. Registrovat

Pole označená „*“ je nutné vyplnit a obsah, který vyplňujete, musí obsahovat fakta. Existují 2 

typy registrovaných uživatelů: koncoví uživatelé a instalátoři. Vyberte jej prosím podle 

skutečné situace. Poté si můžete vybrat, zda přijmete automatický upgrade nebo ne. Poté 

klikněte na „Přihlásit se“ a přejděte na přihlašovací stránku.

Kontrolní kód SN musí být stejný jako ve vašem systému. Když kliknete na „Zaregistrovat se nyní“, 

systém zkontroluje, zda je kód ve vašem systému, pokud ne, registrace nebude úspěšná.

Při registraci uživatelského jména musíte použít svou e-mailovou adresu, která musí být 

platná. Pokud e-mailová adresa nemůže přijímat e-maily, nebudete úspěšně registrovat svůj 

účet.

http://dict.youdao.com/w/consist%20with%20the%20facts/#keyfrom=E2Ctranslation
http://dict.youdao.com/w/consist%20with%20the%20facts/#keyfrom=E2Ctranslation
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Jazyk si můžete vybrat v pravém horním rohu stránky. V současné době je k dispozici 
čínština, italština, japonština, angličtina a němčina.

Když zadáte své SN, Instalační čas automaticky identifikuje, kdy byl váš systém 
nainstalován vaším instalačním technikem, pokud ne, budete muset ručně zadat čas 
instalace vašeho zařízení.

Klikněte na tlačítko Zaregistrovat se nyní, na vaši e-mailovou adresu bude zaslán registrační aktivační e-mail, jak je 

uvedeno níže:

Zároveň obdržíte aktivační e-mail, jak je uvedeno níže:
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Klikněte na aktivační odkaz a bude to znamenat úspěšnou aktivaci účtu a automaticky 
vás přesměruje na přihlašovací stránku.

Poté bude do vaší e-mailové schránky odeslán e-mail o úspěšné registraci, jak je uvedeno níže
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1.3. Zapomenuté heslo

Pokud jste zapomněli své heslo, klikněte na přihlašovací stránce na „Zapomenuté heslo“.
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Pokud zapomenete heslo, musíte při registraci účtu zadat svou e-mailovou adresu. Klikněte 

prosím na „Získat ověřovací kód“, poté bude kód odeslán do vaší e-mailové schránky.

Když projdete ověřením, musíte zadat nové heslo a poté jej odeslat, aby byla změna 
hesla dokončena
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kliknutím na „Zpět“ přejdete na přihlašovací stránku.

Klikněte na „Imprint“ pro kontrolu kontaktních informací na oficiálních stránkách AlphaESS

Klikněte na „Zásady ochrany osobních údajů“ a zkontrolujte je

1.4. Zapomenuté uživatelské jméno

Pokud jste zapomněli své uživatelské jméno, můžete kliknout na „Zapomenuté uživatelské jméno“ na přihlašovací 

stránce.
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Po odeslání požadovaných informací bude do vaší poštovní schránky zaslán e-mail pro získání vašeho 

uživatelského jména. Kliknutím na „Zpět“ přejdete na přihlašovací stránku.

Kliknutím na „Zpět“ přejdete na přihlašovací stránku.

Klikněte na „Imprint“ pro kontrolu kontaktních informací na oficiálních stránkách AlphaESS

Klikněte na „Zásady ochrany osobních údajů“ a zkontrolujte je
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2. Domovská stránka

Souhrn informací o domovské stránce (jak je uvedeno níže).

Zleva doprava obsah zahrnuje podrobnosti o výrobě energie zařízení, údaje o tržbách 

systému, poměr vlastní produkce uživatele (poměr výroby elektřiny uživatele, poměr 

soběstačnosti uživatele) a také podrobnosti o úsporách energie systému a ochraně životního 

prostředí.

2.1. Systémová informace

Dnešní výroba: celkové množství vyrobené elektřiny během dne.

Celková výroba: celkové množství vyrobené elektřiny ode dne provozu systému 
skladování energie.

Dnešní příjem: příjem z dodávky energie do sítě, vlastní spotřeba a přesun špičkové 
zátěže za den.

Celkový příjem: Celkový příjem od instalace.

http://dict.youdao.com/w/peak-load%20shifting/#keyfrom=E2Ctranslation


Domovská stránka 13

Poměr vlastní spotřeby: (celková výroba FVE – celková prodaná elektřina) /Celková 
výroba FV.

Poměr soběstačnosti: (celková spotřeba zátěže – celková spotřeba sítě) / celková 
spotřeba zátěže.

Údaje o úsporách energie systému a ochraně životního prostředí: údaje o snížení 
emisí oxidu uhličitého a jejich ekvivalent k počtu vysazených stromů.

Obrázek níže ukazuje energetický diagram vašeho systému skladování energie bez 

nainstalované nabíječky EV.
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Na obrázku níže je schéma toku energie vašeho systému skladování energie s 

nainstalovanou nabíječkou EV:

Výše uvedený obrázek ukazuje celkový tok energie, který lze dotazovat podle času 
začátku a času konce.

Popis:

i. Solární (28,9 kWh): Celková energie z výroby FV.
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II. Napájení (1,48 kWh): Celková dodávka energie do sítě.

III. Červená krabička 12,9 kWh: Energie nabíjecí baterie z FV.

Iv. Zelená krabička 3,4 kWh: Energie nabíjející baterii ze sítě.

V. Oranžový box 14,524 kWh: Spotřeba zátěže dodávaná FV.

Vi. Azurová krabice 4,86   kWh: Spotřeba zátěže dodávaná ze sítě.

Vii. Žlutý box 11,37 kWh: Celková spotřeba při zatížení.

Viii. Černá skříňka 24,31 kWh: Spotřeba EV-nabíječky.

2.1.1. Mapa síly v reálném čase

Obrázek níže ukazuje mapu výkonu vašeho systému skladování energie v reálném čase bez 

nainstalované nabíječky EV:

Obrázek níže ukazuje mapu výkonu vašeho systému skladování energie v reálném čase s 

nainstalovanou nabíječkou EV:
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Výše uvedený obrázek ukazuje mapu napájení v reálném čase (pokud systém podporuje nejnovější 

funkce).

Popis:

i. 930,0 W : Výkon generovaný FV v reálném čase.

II. 9063,0 W: Dodávka energie do sítě v reálném čase.

III. 9689,0 W: Nabíjení nebo vybíjení do nebo z baterie v reálném čase.

Iv. 241,0 W: Výkon zátěže v reálném čase.

v. 11,2 % (SOC): zbývající kapacita baterie.

vi. 63,0 W: Spotřeba zátěže z nabíječky EV.
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Popis:

Instalovaný výkon FV: 14,2kW.

Nominální výkon měniče 10 kW.

Instalovaná kapacita baterie: 22,9 kWh.

Využitelná kapacita baterie: 20,6 kWh.

Model systému: Storion-SMILE-T10.

Sdílení zařízení

Klikněte na pro otevření rozhraní systému sdílení je povinné pole *.

Klikněte na „Vytvořit odkaz pro sdílení“ a odešlete řádek jinému sami. Po dokončení 
registrace bude odkaz deaktivován a lze jej použít pouze jednou.
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Kliknutím na řádek otevřete stránku níže, mezery s "*" jsou povinné a uživatelské 
jméno musí být e-mailová adresa, jinak nebude možné registraci dokončit.

2.2. Výkonový diagram

Níže uvedený obrázek ukazuje schéma napájení vašeho systému skladování energie bez 

nainstalované nabíječky EV:
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Na obrázku níže je schéma napájení vašeho systému skladování energie s nainstalovanou 

nabíječkou EV:

Kliknutím na „Kombinace zátěže“ zobrazíte schéma napájení, kde jsou zátěže uživatele a zátěže 

nabíječky EV kombinovány do celkové zátěže:
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Kliknutím na diagram napájení na domovské stránce zobrazíte mapu napájení pro konkrétní časové období, 

jak je znázorněno na obrázku výše.

Popis:

Žlutá (PV): Energie generovaná z FV

Tmavě modrá (zátěž): Spotřeba zátěže

Azurová (baterie): SOC (zbývající kapacita baterie)

Oranžová (Feed-in): Napájení do sítě

Modrá Fialová (spotřeba sítě): Energie dodávaná ze sítě

Uživatelé mohou nastavit datum v pravém horním rohu a zkontrolovat údaje o spotřebě energie 

určitého dne. Diagram určitého období lze přiblížit.

2.3. Statistický diagram

Obrázek níže ukazuje statistický diagram vašeho systému skladování energie bez 
nainstalované nabíječky EV:
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Obrázek níže ukazuje graf příjmů vašeho systému skladování energie s nainstalovanou 
nabíječkou EV:

Kliknutím zkontrolujete účet S/N. Kliknutím na graf domovské stránky zobrazíte graf za konkrétní 

časové období.

Popis:

Tři způsoby výpočtu podle měsíce, roku nebo ode dne instalace.

Výroba FV energie: Celková energie vyrobená FV

Feed-in: Celková dodávka energie do sítě
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Load: Celková spotřeba zátěže

Spotřeba sítě: Spotřeba energie ze sítě

Nabíjení: Celková energie nabíjení baterie

Vybití: Celková energie vybitá z baterie

Energie nabíjení EV: Celková energie nabíjení EV.

2.4. Diagram zisku

Kliknutím zkontrolujete účet S/N. Kliknutím na diagram domácího zisku zobrazíte zisk za 

konkrétní období.

Popis:

Výnosovou tabulku lze také vypočítat měsíčně, ročně nebo ode dne instalace.

Celkový příjem: Celkový příjem z výhod systému

Celková investice: Celkové investiční náklady (tuto hodnotu může nastavit zákazník); Progress bar 

je poměr celkových příjmů k celkovým nákladům

Feed-in: Příjem z dodávky energie do sítě, pokud existuje výkupní cena

Vlastní spotřeba: příjem z výroby FV

Přesouvání zátěže: příjem z nabíjení baterie za nízkou cenu elektřiny a její použití za 
vysokou cenu elektřiny, pokud je v jednom dni jiný tarif elektřiny

2.5. Záruka
Tato stránka se zobrazí pouze v případě, že se nacházíte v Německu, Rakousku, Švýcarsku, ale ne 

v jiných zemích.
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Systém automaticky rozpozná, kdy začala vaše záruka, pokud to systém nerozpozná, 
musíte nahrát dodací list z této doby, Alpha After Sales aktualizuje váš čas instalace, 
jakmile obdrží vaši reklamaci.

Prodlouženou záruku lze zadat pouze do čtyř týdnů od nové instalace s kódem 
zakoupeným u prodejce, poté kód nelze zadat a pokud stále potřebujete 
prodlouženou záruku, musíte kontaktovat místního prodejce.

Po zadání kódu se váš rozšiřující certifikát automaticky aktivuje a lze jej stáhnout ve 
formátu PDF. Pokud není kód aktivován, bude váš certifikát zobrazen šedě.
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3. Střed dokumentů

3.1. Informace o produktu

Zde se čas od času aktualizují nové informace a kde si koncoví uživatelé mohou 
prohlédnout Centrum novinek, instalační pokyny, instalační video, uživatelskou 
příručku, otázky a odpovědi, německé pokyny k instalaci a pokyny k instalaci pro 
Austrálii. Německé instalační pokyny platí pouze pro uživatele, jejichž systém je 
nainstalován v němčině. Pokyny pro instalaci v Austrálii platí pouze pro uživatele, jejichž 
systém je nainstalován v Austrálii.

Kliknutím na jeden z nich zobrazíte příslušný obsah.
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4. Základní nastavení

4.1. Oznámení

Chcete-li zprávu zobrazit, zadejte předmět zprávy, čas zahájení a čas ukončení.

Klikněte na tlačítko Odstranit nebo Zobrazit v červeném poli, čímž můžete řádek odstranit nebo 

zobrazit podrobné informace.

4.2. Nastavení cen elektřiny

Na této stránce můžete nastavit tarif elektřiny, tarifní období, výkupní tarif a měnu, poté klikněte na 

„uložit“.
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4.3. Nastavení informací o uživateli

Zadejte zemi/oblast, provincii/stát, město/město, adresu, PSČ, jazyk, kontaktní osobu, 

kontaktní číslo a kliknutím na „Uložit“ uložte informace o uživateli.

Pokud potřebujete změnit svou e-mailovou adresu, klikněte na „Upravit“ a zadejte 
svou novou e-mailovou adresu. Poté vám systém zašle ověřovací kód na novou e-
mailovou adresu. Změna je úspěšně dokončena, když projdete ověřením. Současně 
vám systém zašle e-mail s upozorněním, že jste úspěšně změnili e-mailovou adresu.

Pokud zaškrtnete políčko 'Povolit automatické aktualizace', po zaškrtnutí nové verze 

automaticky aktualizujeme váš systém na nejnovější verzi.

Možnost Povolit vzdálené odeslání znamená, že pokud se rozhodnete, umožníte jinému zařízení 

ovládat váš systém.
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Pokud kliknete na „Vymazat soukromá data“, systém vymaže všechna nastavení včetně e-mailu, 

adresy, kontaktního čísla a všech informací ve stížnostech zákazníků, které jste vytvořili. Pokud 

kliknete na toto , resetujte prosím svůj e-mail. Pokud e-mail neresetujete, funkce „Zapomenout 

uživatelské jméno“ a „Zapomenout heslo“ nebude dostupná.

Kliknutím na "Zpět" se vrátíte na domovskou stránku.

4.4. Změnit heslo

Zadejte staré heslo a dvakrát nové heslo a poté klikněte na „Uložit“ pro změnu hesla.

4.5. Nastavení systému

4.5.1. Nastavení nabíjení/vybíjení

Hlavní funkcí nastavení nabíjení a vybíjení je nastavení doby nabíjení a vybíjení 
systému v situaci on-grid. Uživatelé by měli věnovat pozornost hodnotě SOC, aby se 
zabránilo přebití a nadměrnému vybití baterie.

4.5.2. Záložní schránka
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Backup Box slouží k nastavení priority každé zátěže, pokud se používá záložní box.

4.5.3. EV-nabíječka

Zde se možnost EV-Charger zobrazí pouze při výběru SN vašeho systému s 
nainstalovanou EV-charger.

Nastavení proudu v domácnosti: Nastavte příchozí proud.

Režim nabíjení: Můžete nastavit zelené nabíjení a Max. power charge, kde Green charge 
lze nastavit na Pomalé nabíjení, Všeobecné nabíjení a Rychlé nabíjení.
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EV-charger SN: Zde se zobrazuje SN vaší nainstalované EV-charger a stav EV-charger 
lze zobrazit vpravo. Níže jsou uvedena systémová nastavení nabíječky EV, která vám 
umožňuje nastavit prioritu nabíječky EV, stejně jako přímé dálkové ovládání pro 
spuštění a zastavení funkce nabíjení a funkce nastavení časovače.

4.5.4. Ovládání generátoru

Existují tři režimy ovládání dieselového generátoru:

Režim SOC: V tomto režimu nastavte rozsah SOC. Když je SOC baterie nižší než 
spodní hranice rozsahu SOC, zapne se dieselový generátor; když je SOC baterie vyšší 
než horní mez rozsahu SOC, dieselový generátor by se vypnul.

Režim časového období: V tomto režimu nastavte čas spuštění a čas vypnutí 
dieselového generátoru. Když je místní čas v tomto období, bude dieselový 
generátor zapnutý; pokud místní čas není v tomto období, dieselový generátor by se 
nezapnul.

Manuální režim: Pokud zvolíte tento režim, dieselový generátor je vždy zapnutý.

Existují dva režimy nabíjení generátoru, jeden je založen na režimu jmenovitého výkonu 
generátoru a druhý je založen na režimu nabíjení baterie.



30 Základní nastavení

Režim jmenovitého výkonu generátoru: V tomto režimu výkon střídače odebraný z dieselového 

generátoru = jmenovitý výkon dieselového generátoru * procento dostupného výkonu 

dieselového generátoru - výkon střídače na straně zátěže – výkon střídače na FV straně. Pokud je 

výpočet záporný, střídač nebude absorbovat energii z dieselového generátoru.

Režim výkonu nabíjení baterie: V tomto režimu je výkon měniče absorbovaný z dieselového 

generátoru = nastavená hodnota nabíjecího výkonu akumulátoru, ale pokud je hodnota 

(jmenovitý výkon dieselového generátoru * procento dostupného výkonu dieselového 

generátoru - výkon měniče na straně zátěže) nižší než nastavená hodnota nabíjecího výkonu 

baterie, bude střídač absorbovat energii z dieselového generátoru podle hodnoty (jmenovitý 

výkon dieselového generátoru * procento dostupného výkonu dieselového generátoru – výkon 

střídače na straně zátěže).

4.5.5. Informace o komerčních a průmyslových systémech

Tato možnost je dostupná pouze pro koncové uživatele, kteří si nainstalovali komerční systémy skladování 

energie, jejichž verze EMS je vyšší než V5.03.47.

Koncový uživatel to v tuto chvíli může pouze sledovat, ale nemůže nijak nastavovat.

4.5.6. Nastavení offsetu měřiče

Tato možnost je dostupná pouze u komerčních systémů pro ukládání energie, jejichž verze EMS je 

vyšší než V5.03.47.

Tento režim je účinný pouze v režimu na mřížce. Když je funkce povolena, EMS určí, zda je 

aktuální časový bod v nastavených časových intervalech, pokud ano, EMS bude regulovat 

výstupní výkon na straně střídavého proudu PCS podle nastavené hodnoty výkonu, takže 

elektřina může být absorbovány z mřížky nebo přiváděny do mřížky, což bude



Základní nastavení 31

odráží se v hodnotě výkonu měřiče sítě; pokud aktuální časový bod není v nastavených 

časových intervalech, EMS spustí režim samogenerování nebo režim TOU nabíjení/vybíjení

4.5.7. Holení špiček a vyplňování údolí

Funkce peak-shaving a valley-filling je dostupná pouze u komerčních systémů pro 
ukládání energie, jejichž verze EMS je vyšší než V5.03.47. Parametry nastavení zahrnují 
povolovací tlačítko, rozdíl, špičkovou hodnotu, čas začátku a konce období špičky holení 
1, čas začátku a konce doby špičky holení 2, hodnotu údolí, čas začátku a čas ukončení 
období plnění údolí 1, čas začátku a čas konce období plnění údolí 2.

Když je funkce povolena, pokud je aktuální časový bod v časovém období peak-shaving 
nebo valley-filling time period, systém provede logiku peak-shaving a valley-filling, 
pokud ne, systém provede jinou logiku (vlastní spotřeba resp. časová kontrola nabíjení a 
vybíjení).

Tento režim je účinný pouze v režimu na mřížce. EMS nejprve určí, zda je funkce 
povolena nebo ne, pokud ano, určí, zda je účinná v zadaném časovém období, které 
zahrnuje sady časových období špičky holení a sady časových období naplnění údolí, 
systém vstoupí do logika vyhlazení špiček a vyplnění údolí, když je v kterémkoli z 
těchto časových období.

Pokud je absorbční výkon měřiče během doby špičky oholení větší než špičková 
hodnota, systém vybije energii a sníží absorbční výkon měřiče na hodnotu špička 
mínus rozdíl.

Pokud výkon zátěže není dostatečně vyšší, aby spustil špičkové holení a trvá 1 minutu, pak by byl 

výkon na straně střídavého proudu systému 0. Spuštění špičkového holení znamená, že
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když se systém nevybíjí, je absorbční výkon měřiče větší než špičková hodnota.

Pokud je během doby plnění údolí absorbční výkon měřiče menší než hodnota údolí, 
systém se nabije a zvýší absorpční elektrický výkon měřiče na hodnotu údolí plus 
rozdíl. Pokud výkon zátěže není dostatečně malý ke spuštění plnění údolí a trvá 1 
minutu, pak bude výkon systému na straně střídavého proudu 0. Spuštění plnění 
údolí znamená, že když se systém nenabíjí ze sítě, absorpční výkon systému metr je 
menší než hodnota údolí.

4.5.8. Nastavení pomocných kontaktů

Nastavení pomocného kontaktu je pouze pro koncového uživatele, jehož systém akumulace energie má 

funkci pomocného kontaktu a který používá zařízení se suchým kontaktem správně připojené k systému. V 

současné době je funkce pomocného kontaktu dostupná pouze u systémů SMILE.

Pod funkcí pomocného kontaktu by měl být režim UPS deaktivován.

Po zapojení lze na serveru nastavit funkci pomocného kontaktu.

1. Klikněte na „Nastavení systému“ a klikněte na „Nastavení kontaktu AUX“, poté se zobrazí následující 

rozhraní:

2. Vyberte AUX 1 nebo AUX 2 v AUX Contact Channel. Dvě zařízení lze zcela ovládat.
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3. Nastavte „enable“, pokud je funkce pro vybraný kanál dostupná.

4. Nastavte režim ovládání. K dispozici jsou 3 režimy pro kontakt AUX: On, Off a Auto.

A. Režim ovládání Zapnuto

Nastavte čas a datum zapnutí. Můžete nastavit jeden nebo dva časové úseky. V 
nastavených časových intervalech se Aux Contact automaticky zapne, jinak 
nefunguje.

Pokud se tato dvě období překrývají, bude aktivní pouze první období. V tomto režimu bude 

probíhat normální logika vlastní spotřeby.

b. Režim ovládání vypnuto

Nastavte čas a datum vypnutí. Můžete nastavit jeden nebo dva časové úseky. V nastavených 

obdobích se pomocný kontakt automaticky vypne. Pokud nenastavíte období, tato funkce 

nebude fungovat.

Pokud se tato dvě období překrývají, bude aktivní pouze první období. V tomto režimu bude 

probíhat normální logika vlastní spotřeby.

C. Režim ovládání Auto

To znamená, že Aux kontakt se automaticky zapne nebo vypne podle následující logiky.

V automatickém režimu nefunguje funkce řízení periody. V tomto režimu by měly být 

nastaveny následující další specifikace.

c.1 nastavte SOC na aktivaci. K dispozici jsou tři režimy:
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1. “≥”, znamená, že když je SOC ≥ daná hodnota, funguje to.

2. “≤”, znamená, že když je SOC ≤ daná hodnota, funguje to.

3. „disable“ znamená, že ovládání pomocného kontaktu nesouvisí s hodnotou SOC.

c.2 nastavit rozsah přebytečné energie, znamená stav napájení.

Nastavte hodnoty napájecího výkonu, viz obrázek níže.

Když napájecí výkon > překročí zadanou hodnotu, sepne se pomocný kontakt.

Když napájecí výkon < správně zadaná hodnota, Aux kontakt se vypne (nebo se vrátí 
do výchozí situace).

c.3 nastavte zpoždění, dobu trvání a dobu pauzy, abyste zabránili příliš častému zapínání a vypínání.

Zpoždění

Aux kontakt bude fungovat (sepnut/rozepnut) po uplynutí dané doby pouze při splnění 
určitých podmínek.

Doba trvání

Po sepnutí Aux kontaktu nedojde k jeho vypnutí před uplynutím daného času.

Pauza

Po vypnutí Aux kontaktu nebude sepnut dříve, než uplyne daný čas

V tomto režimu bude probíhat normální logika vlastní spotřeby.

https://www.linguee.com/english-chinese/translation/initial.html
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5. Zpětná vazba od zákazníků

5.1. Stížnosti
5.1.1. Vytvořte stížnost

Kliknutím na „Vytvořit stížnost“ vstoupíte na následující stránku, * jsou povinné informace, 

vyplňte formulář a kliknutím na „Odeslat“ odešlete svou stížnost, poté se poprodejní servis Alpha 

bude zabývat vaší stížností. V případě potřeby budete kontaktováni prostřednictvím Kontaktního 

čísla nebo e-mailu, který jste vyplnili.

5.1.2. Seznam zákaznických stížností

Klikněte na Seznam stížností zákazníků a zobrazí se historie stížností, které jste 
odeslali.
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Klikněte na Číslo stížnosti zákazníka, zde můžete vidět podrobnosti a průběh vaší 
stížnosti a další akce.

Zde je stav reklamace.

Hodnocení：vstupenku můžete předem vyhodnotit.
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Fungovat：Existují dva typy operací, "Komentovat" a "Připomenout". "Komentář" se 
používá k odeslání zprávy a poprodejní tým Alpha bude první, kdo obdrží vaši zprávu a 
odpoví na ni, "Připomenout" se používá k tomu, aby přiměl poprodejní tým, aby se jí 
zabýval, když kliknete na " Připomeňte“ poprodejní tým Alpha bude první, kdo obdrží 
vaši upomínku a upřednostní vaši stížnost zákazníka.

5.2. Návrh produktu
5.2.1. Přidat návrh produktu

Klikněte na Přidat návrh produktu, *Povinná pole, produktový tým Alpha obdrží váš 
návrh, když kliknete na 'Odeslat'.

5.2.2. Seznam návrhů produktů

Kliknutím na „Seznam návrhů produktů“ zjistíte záznam svých návrhů.
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6. Otisk

Klikněte na „Imprint“ a stránka automaticky přeskočí na novou stránku o „Imprint“.

7. Zásady ochrany osobních údajů

Kliknutím na „Zásady ochrany osobních údajů“ přejdete na novou stránku. Podívejte se na „Zásady ochrany osobních údajů“ společnosti Alpha ESS.

8. Vyberte Jazyk a odhlásit

Klikněte na rozevírací seznam v červeném poli a vyberte jazyk včetně čínštiny, angličtiny, 

němčiny, japonštiny, italštiny.

Kliknutím na schránku zobrazíte aktuální nepřečtené systémové zprávy.

Odhlásit se:

Klikněte na své uživatelské jméno a klikněte na Odhlásit

Upravit informace o uživateli:

Klikněte na své uživatelské jméno a klikněte na „Nastavení informací o uživateli“
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