
Vyúčtování na míru 

OneNet samoobsluha 



Vyúčtování na míru  

 

Rozdělte si útratu jak potřebujete 

 

 S novým Vyúčtováním na míru si snadno zdarma v OneNet samoobsluze nastavíte flexibilní 

vyúčtování svých firemních nákladů. Můžete si vytvořit až 5 individuálních účtů s různým 

nastavením, takže na každém Vyúčtování uvidíte jen to, co potřebujete. 



Účty 

Vyúčtování můžete rozdělit mezi firemní a individuální účty podle různých pravidel 

 

• Služba je zdarma, veškeré změny zvládnete udělat sami v OneNet samoobsluze 

 

• Můžete vytvořit až 5 individuálních účtů a změnit jejich nastavení a pravidla účtování 

 

• Každé číslo může mít maximálně jedno pravidlo. Změna pravidla platí okamžitě 

 

• Náklady pro více čísel můžete přiřadit na jedno individuální Vyúčtování 

 

• Individuální Vyúčtování můžete obdržet jako standardní firemní Vyúčtování buď elektronicky nebo 

poštou (můžete zadat až 5 e-mailových adres k jednomu individuálnímu Vyúčtování) 



Účty 

Pravidla pro individuální účet: 

 

• Všechny náklady za využívání služeb jednotlivých čísel, mohou být účtovány na individuální účet 

(peněženku) 

• Jednorázové poplatky (které jsou většinou zdarma, např. výměna SIM) a nákup zařízení se vždy 

účtují na firemní účet 

• Jednotlivé poplatky za služby nelze dělit mezi firemní a 

individuální Vyúčtování. V případě, že poplatek za službu 

přesahuje stanovený uživatelský limit, bude celý naúčtován 

na individuální Vyúčtování 

• V případě, že využijete tuto funkcionalitu, musí být každé 

individuální Vyúčtování hrazeno samostatnou platbou. 



Účty 

Vytvoření účtu 

Úvodní stránka  Vyúčtování  Vyúčtování na míru  Individuální účty 



Nastavení pravidel 

Na individuální účet lze nastavit: 

 

• Všechny výdaje (veškerá útrata bude na individuálním Vyúčtování) 

• Útratu nad stanovený uživatelský limit 

– Limit se uvádí v Kč bez DPH (kromě plateb třetím stranám zejména Premium SMS, které jsou vč. DPH). 

– Limit lze nastavit na celé Kč (po korunách) 

 

• Účtování jednotlivých služeb 

– Např. datové služby, volání ze zahraničí, SMS do zahraničí 

 

• Volání na soukromá čísla 

– Soukromé hovory jsou identifikované vytočením kódu před volaným číslem 

– Chcete-li získat vlastní kód pro soukromé volání, obraťte se na svého konzultanta nebo nás kontaktujte 

prostřednictvím linky pro významné zákazníky 800 777 780 

– Kód pro soukromé volání nelze využít v zahraničí 



Nastavení pravidel 

Nastavení pravidel 

na individuálním účtu 

 

Úvodní stránka  

 

Vyúčtování  

 

Vyúčtování na míru 

 

Nastavení vyúčtování na míru 



Nastavení pravidel 

• V první tabulce můžete aktivovat / 

deaktivovat Vyúčtování na míru, přiřadit 

uživateli individuální účet a povolit 

uživateli přístup k fakturačním 

dokumentům zvoleného individuálního 

účtu. 

• Ve druhé tabulce Pravidla Vyúčtování 

na míru si volíte, jaké výdaje budou 

účtovány na individuální účet. 



Reporty 

 

• Jako HTML stránku pro prohlížení online  

 

• Ke stažení v různých formátech 

 

• Online uvidíte 1 000 řádků.  

– O kompletní report můžete požádat kliknutím na 

odkaz Stáhnout v požadovaném formátu.  

– Po zpracování reportu dostanete e-mail s odkazem 

pro stažení celého reportu. 

 

Přehled využívání vašich služeb v OneNet samoobsluze za přechozích 5 měsíců: 



Reporty 

• Název reportu 

Popis reportu 

 

• Přehled vyúčtování čísel  

Souhrnné vyúčtování jednotlivých čísel 

 

• Přehled využívání služeb 

Souhrnný přehled služeb jednotlivých čísel 

 

• Podrobný výpis služeb 

Detailní přehled poplatků, uskutečněných hovorů, odeslaných SMS, atd... vč. aktuálního 

měsíce (data za aktuální probíhající zúčtovací období jsou pouze orientační) 

 

• Trend využívání služeb 

Přehled nákladů a trendů jednotlivých služeb pro všechny skupiny či účty  

Formáty souborů 

ke stažení 



Reporty 

• Detailní přehled vyúčtování čísla 

Jednoduchý přehled vyúčtování každého telefonního čísla zvlášť 

 

• Souhrnná bilance účtů 

Nezaplacené Vyúčtování, částky po splatnosti a přehled zůstatků na účtech 

 


