
Jmenuji se Aloyz a jsem klientský systém pro zadávání zakázek – korektur v češtině, slovenštině a angličtině, 

překladů do češtiny, slovenštiny a angličtiny, redigování textů, psaní článků na web i do tištěných časopisů 

nebo novin, redakčních prací, zpracování letáků, brožur a jiných publikací tištěných i elektronických, 
textových manuálů a auditů a také formátování a stylování dokumentů v programech MS Office. Najdete 

mě na adrese www.aloyz.eu, a abyste se mě moc nebáli, připravil jsem 

KRÁTKÝ NÁVOD, JAK SI SE MNOU ROZUMĚT 

Pusťme se do toho! Jen tak pochopíte to, co už někteří klienti vědí: práce se mnou je zábava, a i když s vámi 

zrovna nemůžu zajít na skleničku (jsem přece jenom systém, co se ovládá přes počítače a mobily), budu se 
snažit, abych vás nenudil. 

ÚPLNĚ NA ZAČÁTEK: PROČ SE VLASTNĚ JMENUJI ALOYZ? 

Jen tak! Chtěli prý pro mě vymyslet nějaké 

netradiční jméno. A protože hlavním oborem 

mých „rodičů“ je čeština, přišlo jim údajně vtipné, 
když budu pojmenován nějakým starým českým 

jménem (kdo by neznal Aloise Jiráska!). Všechny 

domény alois s nejtradičnějšími koncovkami byly 
ale obsazené, a proto mi aspoň přidali trochu 

toho puncu světovosti. Tak vznikl Aloyz 
s ypsilonem, koncovým z a doménou .eu. 

1) PŘIHLÁŠENÍ 

Abych věděl, kdo jste, musíte se na stránce 

https://www.aloyz.eu nejprve přihlásit (nemusí 

to být pokaždé, když při přihlášení zaškrtnete, že si 

vás mám pamatovat). Pokud u mě dosud nemáte 

účet, klikněte na odkaz Zaregistrujte se! (přesná 

adresa je https://www.aloyz.eu/registrace) 

a zadejte svou e-mailovou adresu, dvakrát stejné 
heslo (to už je tradice), jméno a příjmení 

a telefonní číslo.  

Budete-li objednávat na firmu, další položkou, 

kterou po vás budu chtít, bude IČ. Údaje už si 
v době všemožných databází a evidencí seženu 

sám, předvyplním je a vy je jen potvrdíte. Pokud se 
registrujete jako první člověk z firmy, možná si vás 

někdo nějak prověří (i to je teď moderní), ale 

nebojte, žádný křížový výslech vás nečeká, natož 

vázací akt. U mě je všechno dobrovolné. 



POZOR! IČ firmy zadávejte ve formátu osmi 

čísel bez mezer, jinak se mi bude špatně hledat. 

Pokud nejste robot, prosím také o zaškrtnutí 
příslušné položky. 

Jste-li druhý, třetí a další v pořadí, kdo se mnou 
hodlá z vaší firmy kamarádit, vaše ověření může 

provést váš kolega, který už se se mnou zná, nebo 
administrátor (to je ten, co sedí kdesi ve velíně 

a odbavuje zakázky). 

Pakliže někdy v budoucnu zapomenete heslo, 

stačí nechat vstupní formulář prázdný a po 

nezdařeném přihlášení kliknout na odkaz zde ve 

větě Žádné obavy, zde si pomůžete k novému. Já si 

hesla neukládám ve srozumitelném formátu, 

abych vám ho mohl jen tak poslat (jsou šifrovaná), 
ale společně vygenerujeme nové. Pomůžu vám! 

Chcete-li si cestu k novému heslu zkrátit a zrychlit, 
stačí jít přímo na tuhle konkrétní stránku: 

https://www.aloyz.eu/heslo. 

Jako uživatelské jméno nemusíte mít nastavenou 

jen e-mailovou adresu, můžete si zvolit takové, 
jaké vám vyhovuje – pokud vám jako přihlašovací 

jméno sedí víc přezdívka z dětství Breberka, je to 
na vás. Stačí Breberku zadat v uživatelském profilu 

na adrese https://www.aloyz.eu/profil/uzivatel. 

2) RYCHLÝ PŘEHLED 

Úvodní stránkou, která se jmenuje Rychlý 

přehled, vás přivítám vždy hned po přihlášení 

a najdete na ní všechno, co se může hodit, 
například informace o tom, kolik pro vás právě 

zpracováváme objednávek, kolik vám budu 
v nejbližší době fakturovat a kolik mi za práci 

dlužíte. Můžete si tady rychle stáhnout 

dokumenty ze svých posledních objednávek 
a poslední vystavené faktury, střelhbitě přejít do 

objednávkového formuláře a upravit své osobní 
(to pro případ, že se třeba vdáte nebo zakoukáte 

do hudebního idolu a přejmenujete se podle něj) 



nebo firemní údaje (pokud už víme, že skutečně 

k této firmě patříte a nevydáváte se kupříkladu za 
agenta Bureše). 

DŮLEŽITÉ! Z takových těch firemních záležitostí 

vás chci upozornit na dvě důležité věci: Za prvé 

tady můžete nastavit způsob zasílání faktur 

a vložit e-mailovou adresu, pokud chcete šetřit 

lesy, za druhé je tady možnost vložit firemní 
pravidla práce s dokumenty – jestliže si 

například přejete, abychom ve slově babyčka psali 

všude ypsilon, je to na vás a máte možnost nám 

o tom dát oficiálně a navždy (tedy do odvolání) 
vědět. Vaše přání nám bude rozkazem a se 

skřípěním zubů vám vyhovíme. Někdy to patrně 
budou trochu jiné věci než babyčka… 

Zda máte pro firmu všechno správně nastavené, 
zjistíte v jejím profilu – abych vám zjednodušil 

orientaci, je to přesně na této adrese: 

https://www.aloyz.eu/profil/fakturace. 

 

3) OBJEDNÁVÁNÍ

Zadávání objednávek se mnou vás bude bavit! To 
je důležité, přeji si totiž, aby jich bylo co nejvíc. 

Kromě volby správného času (přednastavené jsou 
tu termíny, za které účtuji trochu víc) a typu 

korektury umím i mnoho dalšího. Například sem 
můžete nahrát libovolné množství dokumentů 

pěkně najednou, jen přetažením z jiného okna. 

Vkládat samozřejmě můžete i postaru, pátráním 

v počítači a potvrzením výběru. Umím i posílání 

hotových zakázek na jiný e-mail, to třeba když 

se zakrátko chystáte na hory nebo k moři, kde 
nemůžete používat firemní e-mail, nebo když 

chcete výsledné dokumenty poslat kolegovi. 

Pokud chcete, abych si pamatoval nějaký kód 

objednávky, třeba podle vašich projektů, týmů 

nebo tak něco, stačí ho zadat do pole Číslo 

objednávky. Já vám ho pak připíšu na fakturu, ať 

v tom máte pořádek. A změnit ho můžete, dokud 
za to všechno doklad nevystavím. 



Když někdy kliknete na odesílací tlačítko dřív, než 

jste měli v úmyslu, nic se neděje – odeslanou 
objednávku je možné stornovat. Pokud už prošla 

těma správnýma rukama ve velíně, možná vám za 

kus práce něco naúčtuji, ale nebojte se, vždycky 

počítám jen skutečně vynaložené náklady; 
a kromě toho se přece můžeme zkusit nějak 

dohodnout… 

4) FAKTURACE 

Když už jsme u těch faktur – těm z vás, kdo se 
mnou jsou v kontaktu často, fakturuji většinou 

jednou měsíčně, těm ostatním zhruba jednou za 
tři měsíce (neboli čtvrtletí, čímž myslím 

kalendářní). Faktura vám přijde buď poštou, 

nebo elektronicky (podle toho, co máte radši) 

a bude obsahovat první stránku s jedním 

souhrnným číslem a rozpisem podle lidí a typů 

zakázek. To, co je v tomto přehledu, se pak (po 

jednotlivých objednávkách) objeví i v přílohách 

faktury. Umím ale fakturovat také podle kódů 

projektů, takže když jednotlivým objednávkám 

přidělíte správné kódy, o kterých jsem se zmínil 

výše, není problém vám předat jakýkoli přehled. 

Všechny faktury pochopitelně archivuji, takže je 

kdykoli najdete ve svém účtu na adrese 

https://www.aloyz.eu/faktury (samozřejmě po 

přihlášení). 

5) PORADNA 

Když se budete chtít rychle spojit s některým ze 

skutečných, živých lidí, co mají v malíčku češtinu, 
slovenštinu, angličtinu nebo i jiné jazyky, co umějí 

psát texty a ještě spoustu dalších věcí, můžete je 

kontaktovat přes formulář na stránce 

https://www.aloyz.eu/kontakt. Ten neváhejte 

použít také pro zaslání jakéhokoli jazykového 

dotazu. Odpovědi jsou zdarma! Vaše kontaktní 

údaje s dovolením přednastavím. A pokud se 
budete chtít spojit s někým, kdo není jen ze 

samých jedniček a nul, stačí zadat čas, kdy se vám 

ti chytrolíni mají ozvat telefonem. Funguje to, 

fakt! 



6) OSTATNÍ 

Dál už je to myslím všechno intuitivní a přehledné, a tudíž snadné a jednoduché. Tak hurá do toho! 

Těším se na vás na www.aloyz.eu! Pokud máte jakýkoli dotaz, pište na adresu ja@aloyz.eu nebo volejte 

na telefon 737 48 38 48. 


