AKS TechDoc
on-line dokumentace profilového systému JANSEN

Co je to AKS TechDoc?
Technická podpora pro mobilní zařízení nebo klasické PC počítače a notebooky. AKS TechDoc
využijete při celé řadě každodenních činností:
- porady o stavebním díle
- příprava zakázky a realizace
- ve výrobní dílně
- přímo na stavbě
AKS TechDoc je určen pro operační systémy Android, iOS a Microsoft. Na jednom místě naleznete
roztříděnou dokumentaci celého systému, kterou můžete prohlížet on-line nebo si ji kompletně uložit
do paměti zařízení. Všechny katalogy lze pohodlně aktualizovat, třídit nebo mazat.
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Jak nainstalovat AKS TechDoc?
Pro úspěšnou instalaci a využívaní aplikace AKS Tech Doc musíte být zaregistrovaní na www stránce
naší mateřské firmy ALUKÖNIGSTAHL: www.alukoenigstahl.com.

1: registrace na www.alukoenigstahl.com

Po vstupu na stránku klikněte na "Systeme&Technologie"

Klikněte "Login" (vpravo nahoře), poté zvolte zřízení vlastního účtu - "Benutzerkonto". Budete
vyzváni k zadání vlastní e-mailové adresy, kam dostanete další přístupové informace. Nakonec
potvrďte tlačítkem "Weiter".
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Vyplňte registrační formulář: POZOR! Musí být vyplněny všechny kolonky s hvězdičkou a musí být
zatržena políčka dle vzoru! (překlad názvů řádků: oslovení, jméno, příjmení, branže, firma, ulice, PSČ,
město, stát, telefon). Po vyplnění klikněte na odeslat: "Absenden".
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E-mailem obdržíte přístupové informace na www stránku www.alukoenigstahl.com.

Jako uživatelské jméno (Username) slouží Vaše e-mailová adresa. Jednorázové heslo (pouze k
prvnímu přihlášení) je uvedeno pod uživatelským jménem (viz. horní červený rámeček).
Přístupová data pro aplikaci AKS TechDoc obdržíte v samostatném e-mailu.
Přihlaste se na www.alukoenigstahl.com a zadejte jméno a doručené heslo.

Poté si zadejte nové vlastní heslo a potvrďte jeho zopakováním. Tím jste nastavili přístupová data
pro vstup na web www.alukoenigstahl.com.
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2. Získání přístupového jména a hesla pro AKS Tech Doc.
Přejděte na www.techdoc.alukoenigstahl.com a zvolte aplikaci dle příslušného operačního systému:
Apple
Google
Microsoft

iOS
Android
Windows (od v.7)

Klikněte na spodní široké tlačítko (zobrazí se pouze při prvním přihlášení!) - budou Vám na Vaši
e-mailovou adresu odeslána přístupová data pro AKS TechDoc.
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Spusťte naistalovanou aplikaci AKS TechDoc ve Vašem zařízení.

Vstup do první položky je volný (informace o společnosti, popř. novinky apod.). Pro vstup do položky
"Technische Dokumentationen" potřebujete jméno a heslo.

Aktivační kód a heslo obdržíte v samostatném e-mailu (jméno - Aktivierungscode - obdržíte v emailu; heslo je stejné, jaké jste si nastavili pro vstup na www.alukoenigstahl.com).
Musíte zatrhnout souhlas s licenčními podmínkami a pokud chcete, tak i uložení přístupových
informací do paměti. Poté při kliknutí na "Login" vstoupíte do aplikace AKS TechDoc.
Tlačítkem vlevo dole "Sprache" si můžete zvolit uživatelský jazyk (čeština bohužel chybí).
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Časté otázky k aplikaci AKS Tech Doc?
1. Co dělat při následujícím hlášení:
V některých sítích je nastaven proxy server. V tom případě klikněte na symbol
zadejte Vaše proxy- a doménová data.

(vlevo dole) a

2. Mohu si katalogy stáhnout do paměti? Kolik paměti potřebuji?
Ano, po kliknutí na symbol
(zobrazen u jednotlivých katalogů) se stáhne katalog do
paměti zařízení. Jeden katalog obnáší asi 120 MB dat. Kompletní dokumentace (Jansen a Schüco)
představuje asi 16 GB dat. Stahování dat upřednostňujte, pokud jste na aktivní WLAN.

Tlačítkem
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www.ocel.cz/jansen
7

jansen@ocel.cz

3. Mohu uložené katalogy mazat?
Ano, po kliknutí na tlačítko

Tlačítkem

(v režimu dokumentace off-line)

můžete opět přejít do on-line režimu.

4. Jak obdržím update katalogů?
Možnost update jednotlivých stažených katalogů bude zobrazena tlačítkem
u
každého katalogu automaticky, jakmile bude nový katalog uvolněn do distribuce. U katalogů on-line
(tedy neuložených do paměti) se vždy zobrazuje poslední update katalogu.
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5. Katalogy se nezobrazují ve správném pořadí. Mohu to změnit?
Může se stát, že vlivem pořadí stahovaných katalogů se tyto zobrazí v nekorektním pořadí po sobě.
Použijte poté tlačítko Reload Pokud toto nepomůže, smažte katalogy a opětovně je uložte do paměti.

6. Existuje pro aplikaci nápověda?
Ano, po kliknutí na tlačítko
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