KB Share
Návod k použití
KB Share řešení postavené nad SharePoint Online v cloudu Microsoft O365 a slouží pro bezpečné
sdílení velkých souborů s třetími stranami, tj. s kontakty mimo KB organizaci (KB dodavatelé, KB
zákazníci). Uživatelé KB si mohou zažádat o svůj prostor v KB Share přes Service Manager, sami si
vytvářet v tomto prostoru adresářovou strukturu a přidělovat oprávnění souborům a složkám pro jejich
sdílení se svými kontakty bez zásahu administrátora.
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1.1 Funkcionalita pro třetí stranu
Pro přístup do prostoru a práci se soubory doporučujeme využívat webový prohlížeč Google Chrome.
Klíčovým kontaktem je pro vás uživatel na straně KB (vlastník prostoru).

1.1.1 Jak si zřídit přístup
Přístup vám byl zřízen na základě žádosti zaměstnance KB. Tento uživatel / vlastník prostoru s vámi
může nasdílet přihlašovací údaje (speciální email a jednorázové heslo pro aktivaci vašeho účtu), které
jsou automaticky zasílány i systémem a také odkaz do složky či souboru, ke kterému vám nastavil
přístupy.
Přihlášení probíhá prostřednictvím speciálního emailu, hesla a následného ověření pomocí SMS
kódu, který vám přijde na váš mobilní telefon.
V případě potřeby (nefunkční přihlašovací údaje, změna mobilního telefonu) prosím kontaktujte
vlastníka prostoru na straně KB. Ten musí zadat žádost na HelpDesk, který daný problém vyřeší.

1.1.2 Jak se dostat do prostoru
Pro přístup ke složkám nebo souborům je nutné splnit následující předpoklady
- Mít aktivovaný účet do KB Share (přihlašovací údaje najdete v samostatném emailu).
- Mít alespoň jeden sdílený odkaz na složku/soubor od vlastníka prostoru (každý sdílený odkaz
na obsah v KB Share najdete v samostatné emailové notifikaci).
Při prvním přihlášení (aktivaci účtu) bude potřeba se ověřit pomocí speciální emailové adresy a
jednorázového hesla, které vám nasdílel příslušný zaměstnanec KB nebo vám byly automaticky zaslány
z KB Share. Po ověření pomocí SMS kódu budete vyzváni ke změně hesla. Tato aktivace jednorázová,
následně se již můžete přihlásit do prostoru KB Share přes jakýkoliv sdílený odkaz vlastníkem prostoru
ke složkám i souborům.
Upozornění: Po 1 hodině budete z bezpečnostních důvodů opětovně vyzváni k zadání hesla a ověření
se pomocí SMS kódu.
Upozornění: Notifikace mohou být ve SPAMu, prosím o případné nastavení naší adresy jako
důvěryhodné, aby nebyla identifikována jako SPAM.
1.1.2.1 První přihlášení (aktivace účtu)
Při prvním přihlášení bude potřeba se ověřit pomocí speciální emailové adresy a jednorázového hesla,
které vám nasdílel příslušný zaměstnanec KB. Po ověření pomocí SMS kódu budete vyzváni ke změně
hesla.
Nové heslo musí splňovat klasické bezpečnostní požadavky:
• Minimální délka je hesla je 8 znaků.
• Musí obsahovat symboly minimálně ze 3 následujících skupin: malá, velká písmena, číslice,
speciální znak (. , ? ! apod.)
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Upozornění: Platnost hesla je 90 dní. Po této době budete vyzváni k jeho změně. V případě, že heslo
zapomenete, lze si ho resetovat podle tohoto návodu.

1. Ve svém emailu, který jste poskytli zaměstnanci KB, vyhledejte email s přihlašovacími údaji a
postupem aktivace. V emailu klikněte na Aktivace účtu.

2. Otevře se vám webový prohlížeč s oknem pro první přihlášení (aktivaci).
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3. Zadejte vygenerované iniciální heslo, které vám bylo zasláno jako součást přihlašovacích
údajů (…@extranet.kb.cz). Následně klikněte na tlačítko Přihlásit se.

4. Budete vyzváni ke změně hesla. Do prvního pole uveďte původní heslo, které s vámi bylo
nasdíleno. Do dalších dvou polí uveďte opakovaně nové heslo. Požadavky na nové heslo jsou
zmíněny v úvodu tohoto návodu. Následně klikněte na Přihlásit se.
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Upozornění: Pokud nedodržíte požadavky na heslo, nebudete si moci heslo změnit.
5. Přijměte oprávnění KB pro přístup do KB Share. Klikněte na Přijmout.

6. Na váš mobilní telefon byla odeslaná SMS s ověřovacím kódem.
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7. Tento kód je potřeba manuálně přepsat do přihlašovacího okna ve webovém prohlížeči
(podobně jako např. v internetovém bankovnictví). Následně klikněte na Ověřit.

8. V následujícím okně můžete zvolit Ano i Ne. Z bezpečnostního hlediska budete po hodině
z prostoru automaticky odhlášeni.
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9. Následně se vám zobrazí potvrzení o aktivaci vašeho účtu. Následně můžete kliknout na
jakýkoliv sdílený odkaz zaslaný v nějakém samostatném emailu.

Upozornění: u některých účtů aktivace končí na následující obrazovce (neboť nebyla
tato výše uvedená stránka nastavena, opraveno v pilotu). Aktivace v tomto případě
proběhla v pořádku. Následně můžete kliknout na jakýkoliv sdílený odkaz zaslaný
v nějakém samostatném emailu.

1.1.2.2 Přístup do prostoru
Po prvotním přihlášení a změně hesla se do prostoru přihlašujete klasicky pomocí speciálního emailu
a vašeho nového hesla společně s ověřením pomocí SMS kódu.
Upozornění: Kvůli bezpečnosti vás webový prohlížeč po 1 hodině automaticky odhlásí. Následně je
potřeba znovu se přihlásit pomocí vašich přihlašovacích údajů.
1. Ve svém emailu, který jste poskytli zaměstnanci KB, vyhledejte email s nasdílenou složkou či
souborem. V emailu klikněte na danou složku či soubor.
Tip: Email s odkazem nebo samotný odkaz si uložte, abyste ho později nemuseli mezi emaily
vyhledávat. Odkaz je platný do té doby, než vám vlastník přístupy odebere.
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2. Otevře se vám webový prohlížeč s oknem pro přihlášení. Vyplňte do něj speciální emailovou
adresu, která vám byla zaslána jako součást přihlašovacích údajů (…@extranet.kb.cz).
Následně klikněte na tlačítko Další.

3. Zadejte heslo, které jste si změnili při prvním přihlášení. Poté klikněte na Přihlásit se.
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4. Na váš mobilní telefon byla odeslaná SMS s ověřovacím kódem.

5. Tento kód je potřeba manuálně přepsat do přihlašovacího okna ve webovém prohlížeči
(podobně jako např. v internetovém bankovnictví). Následně klikněte na Ověřit.

6. V následujícím okně můžete zvolit Ano i Ne. Z bezpečnostního hlediska budete po hodině
z prostoru automaticky odhlášeni.

7. Následně se vám zobrazí obsah sdílené složky či souboru. Jak obsahem pracovat se dozvíte
v dalších návodech.
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1.1.2.3 Reset zapomenutého hesla
V případě, že zapomenete své heslo, můžete si ho sami resetovat. Postupujte podle následujícího
návodu.
1. Do svého webové prohlížeče zadejte následující adresu:
https://passwordreset.microsoftonline.com/.
2. Do pole ID uživatele vyplňte vaše přihlašovací jméno / email. Následně opište ověřovací
text obrázku do dalšího pole. Poté klikněte na Další.
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3. Zaklikněte Poslat mi SMS na mobil, vyplňte své telefonní číslo, na které vám chodí ověřovací
SMS pro přihlášení, a klikněte na tlačítko SMS.

4. Na mobilní telefon obdržíte formou SMS číselný kód. Ten opište do pole a klikněte na tlačítko
Další.

5. Zadejte nové heslo podle definovaných požadavků, potvrďte ho opětovným zadáním do
dalšího pole a klikněte na Dokončit.
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6. Následně budete informováni o úspěšné změně hesla.

7. Nyní se do nasdíleného prostoru můžete opět přihlásit s využitím vašeho nového hesla.

1.1.2.4 Vypršení hesla
Heslo, které jste obdrželi společně s přihlašovacími údaji, je platné 90 dní. Poté budete při přihlašování
vyzváni k jeho změně. Ke změně hesla potřebujete zadat své původní heslo a vytvořit si nové podle
definovaných požadavků.
Nové heslo musí splňovat klasické bezpečnostní požadavky:
• Minimální délka je hesla je 8 znaků.
• Musí obsahovat symboly minimálně ze 3 následujících skupin: malá, velká písmena, číslice,
speciální znak (. , ? ! apod.)
Postupujte klasicky jako při přihlášení a dále podle následujícího návodu od bodu 4 dále (jen se
nezobrazí aktivační stránka).
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1.1.3 Jak vytvořit složku
Upozornění: V případě, že v horní části nevidíte příslušná tlačítka, nemáte ke tvorbě složky dostatečná
oprávnění. Pro jejich navýšení je nutné kontaktovat vlastníka prostoru, tedy toho, kdo s vámi prostor
sdílel.
1. Pro tvorbu složky stačí kliknout na plusové tlačítko Nové a zvolit Složka.

2. Následně stačí složku pojmenovat a kliknout na tlačítko Vytvořit.

3. Složka se vytvoří v prostoru knihovny. Po dobu 24 hodin má červený příznak u svého názvu,
který označuje, že byla složka vytvořena nově.

1.1.4 Jak nahrát soubory
Upozornění: V případě, že v horní části nevidíte příslušná tlačítka, nemáte k nahrávání dostatečná
oprávnění. Pro jejich navýšení je nutné kontaktovat vlastníka prostoru, tedy toho, kdo s vámi prostor
sdílel.
Soubory či složky můžete do knihovny nahrát dvěma způsoby:
• Přetažením myší z umístění na vašem počítači, tzv. drag & drop.
• Využitím tlačítka pro nahrání.
1. Pokud chcete soubory či složku nahrát pouhým přetažením, otevřete si na svém počítači
Průzkumníka souborů a jednoduše složku či soubory přetáhněte do prostoru knihovny.
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2. V horní liště budete upozorněni o průběhu nahrávání souborů či složek. Následně se soubory
či složky objeví v knihovně.

3. Nahrát soubory či složky můžete také kliknutím na tlačítko Nahrát a následně zvolte obsah,
který budete nahrávat.

4. Otevře se vám okno, kde zvolte soubory či složky. Můžete nahrát více souborů či složek
najednou, stačí je označit myší (se stisknutým tlačítkem CTRL). Po označení klikněte na Otevřít.
Soubory či složky se nahrají do knihovny.
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1.1.5 Jak si zobrazit soubory
Pokud vám byl nasdílen pouze jeden soubor, po kliknutí na emailový odkaz a přihlášení, se obsah
souboru zobrazí přímo ve vašem webovém prohlížeči.
V případě, že vám byla nasdílena složka s více soubory, stačí na vybraný soubor kliknout. Tím si
zobrazíte jeho obsah.

Pro návrat použijte tlačítko zpět ve webovém prohlížeči.
Jak soubor stáhnout se dozvíte zde. Jak ho upravit potom najdete tady.

1.1.6 Jak si stáhnout soubory
Upozornění: V případě, že v horní části nevidíte příslušné tlačítko, nemáte ke stažení dostatečná
oprávnění. Pro jejich navýšení je nutné kontaktovat vlastníka prostoru, tedy toho, kdo s vámi prostor
sdílel.
Soubory či složky je možné stáhnout lokálně do vašeho počítače. Pokud stahujete více souborů
najednou nebo celou složku, obsah se stáhne ve zazipovaném formátu, který musíte následně rozbalit.
1.1.6.1 Stahuji složku nebo jednotlivé soubory
1. V levém sloupci zaklikněte soubory či složky, které chcete stáhnout do svého počítače.
Následně z horní lišty klikněte na Stáhnout.

2. Soubory či složky se stáhnou do vašeho počítače (nejspíše složka Stažené soubory). V dolní
části webového prohlížeče budete informováni o průběhu stažení a kliknutím na příslušný
obsah si soubory či složky zobrazíte.
• Pokud stahujete jednotlivý soubor, kliknutím na něj si zobrazíte jeho staženou kopii.

•

Pokud stahujete jednotlivou složku, kliknutím na zipový soubor s názvem složky si
zobrazíte staženou kopii složky a její soubor.
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•

Pokud stahujete více souborů či složek najednou, zazipovaný soubor se bude
jmenovat OneDrive_rok-datum stažení. Kliknutím na zipový soubor s názvem složky
si zobrazíte staženou kopii složky a její soubor.

3. V případě, že potřebujete zazipované soubory rozbalit je nutné k tomu využít příslušnou
aplikaci (např. WinZip, případně 7Ziper).
1.1.6.2 Stahuji pouze jeden soubor, který mi byl nasdílen
Pokud si chcete stáhnout jen jeden soubor, který vám byl nasdílen, postup se liší podle formátu
dokumentu. Nejčastější formáty a návod ke stažení najdete níže.
V případě Office dokumentu se stažení liší podle typu dokumentu:
• U Word souboru klikněte na tři tečky a zvolte Stáhnout.

•

U PowerPoint prezentace je nutné kliknout na Soubor a následně zvolit Stáhnout jako
a Stáhnout jako kopii.

•

U Excel soubor je také nutno kliknout na Soubor a následně na Uložit jako a Stáhnout
jako kopii.
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V případě PDF souboru se v horní části objeví lišta, ze které vyberte volbu Stáhnout.

V případě dalších formátů souborů (např. obrázků) opět klikněte na Stáhnout v horní liště.

1.1.7 Jak upravit soubory
Upozornění: V případě, že vám soubory nejdou editovat, nemáte k úpravám dostatečná oprávnění. U
Office dokumentů na tuto skutečnost budete upozorněni. Pro navýšení oprávnění je nutné kontaktovat
vlastníka prostoru, tedy toho, kdo s vámi prostor sdílel.

1. Pokud jste ve složce a kliknete na vybraný soubor, můžete si obsah zobrazit ve webovém
prohlížeči, kde je možné vybrané typy souborů také upravovat (Word, Excel, PowerPoint).
V případě, že se s vámi sdílel pouze samostatný soubor, se vám po přihlášení soubor rovnou
ve webovém prohlížeči otevře.
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2. Pokud jste s ostatními v daném souboru zároveň, můžete soubor ve webovém prohlížeči také
společně upravovat (Word, Excel, PowerPoint). V horní části vidíte, jací uživatelé v dokumentu
právě jsou a jakou část dokumentu právě upravují. Samozřejmě vidíte také jejich komentáře,
pokud je do dokumentu přidají.

3. Vybrané Office soubory si můžete otevřít také v desktopových aplikacích a zde je upravovat
(Word, Excel, PowerPoint). Podmínkou je mít tyto aplikace na svém počítači nainstalované.
Pak stačí kliknout v horní části na tlačítko Otevřít v desktopové aplikaci.

4. Pokud se chcete ze souboru vrátit, tak desktopovou aplikací stačí zavřít. Ve webovém
prohlížeči rozklikněte název souboru a zde vidíte název složky, ve které se soubor nachází.
Kliknutí na ní se vrátíte do vybrané složky v knihovně.
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1.1.8 Jak smazat soubory
Upozornění: V případě, že v horní části nevidíte příslušné tlačítko, nemáte k odstranění dostatečná
oprávnění. Pro jejich navýšení je nutné kontaktovat vlastníka prostoru, tedy toho, kdo s vámi prostor
sdílel.
1. Pokud chcete soubor nebo složku odstranit, stačí je zakliknout v levém sloupci. Následně
klikněte na tři tečky vedle názvu a zvolte Odstranit. Stejně tak můžete soubory či složky
zakliknout a stisknout klávesu Delete.

2. Odstranění je nutné potvrdit kliknutím na tlačítko Odstranit.

3. Budete upozorněni o odstranění položky, která z knihovny zmizí.

Upozornění: V případě, že složku či soubor smažete, nemůže je poté sami obnovit. Pro obnovu
smazaných položek je nutné kontaktovat vlastníka prostoru, tedy toho, kdo s vámi prostor/obsah
sdílel.
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