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Obnovení služeb podpory v obchodě Oracle Store 
 

Ušetřete čas, obnovte online 
 
Zde je pět skvělých důvodů, proč se připojit k mnoha tisícům zákazníkům společnosti Oracle, kteří již přešli na 
online obnovu prostřednictvím obchodu Oracle Store: 
 

 

 
 

1. Snadné přihlášení: Aktivace obchodu Oracle Store je rychlé, bezplatné a bezpečné. 
2. Přístup kdykoli: Probíhající, minulé a budoucí obnovení služeb podpory můžete vidět online 24 hodin 

denně, 7 dnů v týdnu. 
3. Jednoduchá správa: Můžete snadno spravovat a sdílet obnovení služeb podpory v rámci vaší organizace. 
4. Úspora času: Obnovení online pomocí několika málo kliknutí, použití řady možností platby. 
5. Průběžná pomoc: K dispozici je vám váš prodejce podpory Oracle, aby vám poskytl pomoc. 
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Přístup a přijetí obnovení služeb podpory 

Přístup k obnovení služeb podpory prostřednictvím připomenutí obnovení 
 
120 dnů před ukončením platnosti vašeho obnovení služeb podpory vám bude zaslán e-mail s oznámením, že 
obnovení služeb podpory čeká na vaše přijetí v obchodě Oracle Store. E-mail s oznámením bude obsahovat vaše 
uživatelské jméno (uživatelské jméno je vaše e-mailová adresa) a adresu URL odkazující na: 
 

 Rychlé zaplacení obnovení 

 Správu obnovení 

 Vhodné zvýšení úrovně 

 

 
 
Budete vyzváni k ověření vašeho uživatelského jména a hesla. Pokud jste své heslo zapomněli, lze vytvořit nové. 
 
 
Poznámka pro první přístup 
 
Pokud se do obchodu Oracle Store přihlašujete poprvé, klikněte na odkaz My Profile Reset Password (Vytvořit nové 
heslo pro můj profil), které naleznete v zaslaném e-mailovém oznámení, a zadejte uživatelské jméno (vaši e-
mailovou adresu), které je v něm rovněž uvedeno. 
 
Na e-mailovou adresu přidruženou k vašemu účtu bude zaslán e-mail s pokyny pro vytvoření vašeho nového hesla. 
Po kliknutí na odkaz „Reset Password“ (Vytvořit nové heslo) v e-mailu budete vyzváni k vytvoření nového hesla. 
 
Poté se přihlaste do obchodu Oracle Store a vyplňte registrační formulář, který obsahuje předem vyplněné 
informace týkající se vašeho účtu, čímž vytvoříte svůj profil v obchodu Oracle Store. 
 

https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
https://profile.oracle.com/myprofile/account/forgot-password.jspx
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Po dokončení profilu v obchodu Oracle Store budete přesměrováni na domovskou stránku obchodu Oracle Store. 
Nyní byste měli mít přístup k obnovení služeb podpory společnosti Oracle. 
 
Pokud máte jakékoli dotazy nebo problémy týkající se vašeho účtu Oracle, navštivte Často kladené dotazy o účtu 
Oracle. 
 
 

Přístup k obnovení služeb podpory prostřednictvím obchodu Oracle Store 
 
Případně můžete také po přihlášení získat přístup k obnovení služeb podpory na domovské stránce obchodu 
Oracle Store. 
 

Zadejte požadované 
informace a klikněte na 
tlačítko „Create Store 
Profile“ (Vytvořit profil v 
obchodu Store). 

http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
http://www.oracle.com/us/corporate/contact/about-your-account-070507.html#faq
https://shop.oracle.com/contract/0
https://shop.oracle.com/contract/0
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Následně se zobrazí seznam probíhajících obnovení služeb podpory. 
 

 
 
 
Na seznamu „Pending support service renewals“ (Probíhající obnovení služeb podpory) klikněte na číslo 
obnovení služeb podpory, které byste chtěli zkontrolovat. Zobrazí se následující podrobnosti o obnovení služeb 
podpory. 
 

Chcete-li zobrazit obnovení 
služeb podpory čekající na 
akci, klikněte na tlačítko 
„Pending support service 
renewals“ (Probíhající 
obnovení služeb podpory). 

Chcete-li zkontrolovat 
podrobnosti, klikněte na 
obnovení služeb podpory. 
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Budete-li připraveni pokračovat, klikněte na tlačítko „Checkout“ (Pokladna). 
 
 

  

Budete-li připraveni 
pokračovat, klikněte na 
tlačítko „Checkout“ 
(Pokladna). 
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Přijetí obnovení služeb podpory 
 
Nyní můžete potvrdit a odeslat objednávku. 
 

 
 
 
Na stránce Confirm and Place Your Order (Potvrdit a odeslat objednávku) budete vedeni následujícími kroky: 

 Fakturace: Chcete-li aktualizovat/změnit fakturační kontakt nebo adresu, klikněte na tlačítko „Edit“ 

(Upravit). Pokud odpovídající adresa neexistuje, můžete zadat novou fakturační adresu. Pokud je jako 

způsob platby vybrána možnost „Pay with Purchase Order“ (Zaplatit nákupní objednávkou), měl by se 

fakturační kontakt a adresa shodovat s údaji na přiložené nákupní objednávce. 

 Způsob platby: Chcete-li vybrat způsob platby (např. kreditní kartou, nákupní objednávkou, fakturou nebo 

POEF), klikněte na tlačítko „Edit“ (Upravit). 

o Poznámka: Dostupné způsoby platby se mohou lišit podle země (objednávky pro některé země 

mohou být přijaty pomocí podepsaného formuláře o osvobození od nákupní objednávky, pokud 

není nákupní objednávka k dispozici). 

o Poznámka: Automatické obnovení služeb podpory bude ve výchozím nastavení „Pay by Invoice“ 

(Zaplatit fakturou). Volitelně můžete až do 32 dnů od data zahájení obnovení služeb podpory zadat 

jiný způsob platby (kreditní kartou, nákupní objednávkou). 

 Podmínky: Kontrolu podmínek provedete kliknutím na odkaz „Terms and Conditions“ (Podmínky) v dolní 

části stránky, a aby se mohlo pokračovat v nákupu, zaškrtněte políčko „I accept the Terms and Conditions“ 

(Přijímám podmínky). 

 Smlouva o poskytování služeb technické podpory Oracle pro oblasti ubytování a maloobchodu 

(Oracle Hospitality and Retail Technical Support Services Agreement (TSSA)): Tato smlouva o 

poskytování služeb obsahuje podmínky nezbytné pro usnadnění přímého obnovení programové a/nebo 

hardwarové technické podpory služeb společností Oracle a je vyžadována pro vaše první obnovení u 

společnosti Oracle. Kontrolu smlouvy o poskytování služeb provedete kliknutím na odkaz „Service 

Chcete-li změnit fakturační 
kontakt nebo adresu, klikněte 
na tlačítko „Edit“ (Upravit). 
 

Chcete-li vybrat způsob 
platby, klikněte na tlačítko 
„Edit“ (Upravit). 
 

Zaškrtněte políčko na znamení, že 
přijímáte podmínky (a případně 
smlouvu o poskytování služeb). 

Kliknutím přijmete 
objednávku na 
obnovení služeb 
podpory. 
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Agreement“, a aby se mohlo pokračovat v nákupu, zaškrtněte políčko „I accept the Service Agreement“ 

(Přijímám smlouvu o poskytování služeb). Přijetí smlouvy o poskytování služeb technické podpory je 

vyžadováno pouze při prvním obnovení vašich služeb podpory u společnosti Oracle. 

 Odeslání objednávky: Zkontrolujte přesnost objednávky, a až budete připraveni, klikněte na „Place Order“ 

(Odeslat objednávku). 

Potvrzení přijetí obnovení služeb podpory 
 
Systém zobrazí zprávu s potvrzením dokončení objednávky. 
 

 
 
Přijaté obnovení se přesune do části History (Historie) a e-mail s přijetím od obchodu Store bude zaznamenán ve 
středisku zpráv obchodu Oracle Store. 
 
Na domovské stránce klikněte na tlačítko „View Details“ (Zobrazit podrobnosti) a zobrazte obnovení služeb 
podpory, která čekají na akci nebo která byla přijata/rezervována. Vyberte možnost „History“ (Historie), klikněte na 
obnovení služeb podpory, které chcete zkontrolovat, a poté na záložku „Messages“ (Zprávy). Klikněte na odkaz 
„Your Oracle Support Service Renewal – Accepted“ (Vaše obnovení služeb podpory společnosti Oracle – přijato) a 
zobrazte podrobnosti o e-mailu s přijetím. 
 
 
 

Zobrazí se zpráva s 
potvrzením 
objednávky. 
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Ověření automatického obnovení služeb podpory 
 
Na stránce Pending support service renewals (Probíhající obnovení služeb podpory) můžete vybrat způsob 
obnovení služeb podpory pomocí možnosti „Auto Renew“ (Automatické obnovení). Nemusíte jít k pokladně ani 
přidávat obnovení služeb podpory do košíku. 
 

 
 

Chcete-li zkontrolovat 
podrobnosti, klikněte na 
možnost „Auto Renew“ 
(Automatické obnovení) u 
obnovení služeb podpory. 

Klikněte na záložku „Messages“ (Zprávy) a 
na zprávu „Your Oracle Support Service 
Renewal – Accepted“ (Vaše obnovení 
služeb podpory společnosti Oracle – 
přijato), čímž zobrazíte podrobnosti o e-
mailu s přijetím. 
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Zobrazí se podrobnosti o obnovení služeb podpory. Kliknutím na příslušné odkazy můžete aktualizovat údaje 
„Customer Reference“ (Reference zákazníka), „Quote To“ (Cenová nabídka) a „Bill To“ (Fakturace). Až 
zkontrolujete část „Payment Information“ (Informace o platbě), můžete kliknout na tlačítko „Change“ (Změnit) pro 
aktualizaci způsobu platby. 
 

 

 
Informace o obnovení pomocí možnosti „Auto Renew“ (Automatické obnovení) lze aktualizovat až třicet dva dní 
před datem zahájení. Po tomto datu bude obnovení uzamčeno a nebude ho možné upravovat. Obnovení bude 
automaticky rezervováno třicet dva dní před datem zahájení. 

 

Možnost víceletého obnovení služeb podpory 
 
V případě některých obnovení služeb podpory můžete nyní prodloužit časové období vaší podpory od jednoho roku 
do tří let přímo na stránkách obchodu Oracle Store. Zakoupení víceletých služeb podpory vám dává výhodu platit 
váš poplatek za podporu stálou paušální cenou a snižuje administrativní náklady spojené s každoročním nákupním 
procesem. 
 
Víceletá možnost je v současné době omezena na obnovení služeb podpory, které zahrnují podporu databáze 
Oracle, options databáze Enterprise Edition a produkty databáze Enterprise Management (pokud byly zakoupeny s 
databází Oracle ve stejném objednávkovém dokumentu), a u nichž jsou poplatky za podporu menší než 50 000 
USD za rok. 
 
Jak je uvedeno v zásadách technické podpory, jsou poplatky za technickou podporu splatné v plné výši ještě před 
obdobím podpory, a po odeslání je vaše objednávka na služby technické podpory nezrušitelná a zaplacené částky 
jsou nevratné. 
 

Za účelem identifikace dostupnosti možnosti víceletého obnovení bude obnovení služeb podpory mající nárok na 

víceleté obnovení označeno na stránce probíhajících obnovení služeb podpory příznakem. 

Požadované změny provedete 
kliknutím na tlačítko „Update 
Quote To Details“ (Aktualizace 
podrobností cenové nabídky) 
nebo „Update Bill To Details“ 
(Aktualizace podrobností 
fakturace). 
 

Chcete-li změnit aktuální 
údaje v části „Payment 
Information“ (Informace 
o platbě), klikněte na 
tlačítko „Change“ 
(Změnit). 
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Po odeslání vaší žádosti o víceletou cenovou nabídku se stav změní na „Pending Multi-Year Assistance“ (í Víceletá 
nabídka se připravuje) a obnovení služeb podpory si budete moci zkontrolovat a přijmout ihned poté, co váš 
prodejce podpory Oracle provede aktualizaci obnovení služeb podpory v obchodě Oracle Store. 
 
  

Chcete-li svého prodejce podpory požádat o 
víceletou cenovou nabídku, klikněte na 
„Request Quote“ (Žádost o cenovou 
nabídku). 

V rámci popisu můžete k žádosti o víceletou cenovou 
nabídku vložit až 1 800 znaků, poté stiskněte tlačítko 
„Send“ (Odeslat), čímž bude vygenerován e-mail pro 
vašeho prodejce podpory. 

„Save up to“ (Ušetřete až) 
představuje součet úspor 
za tři roky. 
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Doplňkové funkce obchodu 

Přístup k objednávkovému dokumentu obnovení služeb podpory 
 
Členové vaší organizace v roli účastníka nebo  diváka (viz Sdílení obnovení služeb podpory) budou mít po 
přihlášení do obchodu Oracle Store pomocí účtu pro jednotné přihlášení nyní přístup k objednávkovému 
dokumentu, který odráží informace zobrazené v obchodě, a možnost si stáhnout jeho kopii. 
 
Objednávkový dokument vám poskytne podrobné informace o vašich obnoveních služeb podpory. 
 
Objednávkový dokument je dostupný po kliknutí na odkaz „Ordering Document“ (Objednávkový dokument) na 
následujících stránkách: 

 „Pending Support Service Renewals“ (Probíhající obnovení služeb podpory) 

 „Support Service Renewal Summary“ (Souhrn obnovení služeb podpory) 

 „Saved Cart“ (Uložený košík) 

 „Checkout“ (Pokladna) 
 

 
 
 

Přístup k přijatému nebo budoucímu obnovení služeb podpory 
 
Po přihlášení můžete získat přístup k obnovení služeb podpory, které bylo přijato/rezervováno a budoucímu 
obnovení na domovské stránce obchodu Oracle Store. 
 

Chcete-li získat přístup a/nebo stáhnout 
svůj objednávkový dokument na 
obnovení služeb podpory, klikněte na 
odkaz „Ordering Document“ 
(Objednávkový dokument) a postupujte 
podle pokynů. 
 

https://shop.oracle.com/contract/0
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Přístup k vašemu řídicímu panelu 
 
Váš řídicí panel (vyberte možnost „Váš účet“ u vašeho jména) poskytuje rychlý a snadný přístup k informacím o 
vašem obnovení služeb podpory a zvýšení úrovně. 
 

 
 
 

Informace o profilu. 

Datum posledního přihlášení. 

Informace o službách podpory: 
zobrazení seznamů probíhajících, 
minulých, budoucích a sdílených 
služeb atd. 

Uložené košíky. Objednávky. 

Klikněte na tlačítko „Your 
account“ (Váš účet) a poté 
vyberte možnost „Support 
Services“ (Služby podpory), čímž 
zobrazíte možnosti přístupu k 
probíhajícím („Pending“), 
přijatým („History“) a budoucím 
(„Future“) obnovením služeb 
podpory. 
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Požádání o pomoc při obnovení služeb podpory 
 
U probíhajících a budoucích obnovení služeb podpory můžete požádat o pomoc. Na seznamu klikněte na obnovení 
služeb podpory, které chcete zkontrolovat. Máte-li otázky týkající se vašeho obnovení služeb podpory, klikněte na 
odkaz „Request Assistance“ (Žádost o pomoc). Vaše žádost o bude přesměrována na vašeho prodejce podpory 
Oracle a e-mailem obdržíte potvrzení o vaší žádosti o pomoc. 
 

 
 
 

 
Budete vyzváni k zadání textu vaší žádosti o pomoc. 
 

 
 

Sdílení obnovení služeb podpory 
 
Sdílení obnovení služeb podpory umožňuje přidat více uživatelů, aby se podíleli na obnovení služeb podpory. 
 
Obnovení služeb podpory můžete sdílet s dalšími uživateli, kteří jsou v závislosti na požadovaném přístupu buď v 
roli účastníka nebo v roli diváka: 

Do popisu s vysvětlením, jakou pomoc 
potřebujete, můžete vložit až 
1 800 znaků. 

Chcete-li vygenerovat e-mail 
vašemu prodejci podpory, 
klikněte na odkaz „Request 
Assistance“ (Žádost o pomoc). 

E-mail vygenerujete stisknutím tlačítka 
„Send“ (Odeslat). Kopii obdržíte do 
vaší doručené pošty. 
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Role účastníka: může zobrazovat, přijímat a žádat o pomoc 
Role diváka: může zobrazovat a žádat o pomoc 
(Poznámka: Přidaný uživatel musí být ve stejné e-mailové doméně.) 

 
Na stránce Support Service Renewal Summary (Souhrn obnovení služeb podpory) přejděte do záložky „Sharing“ 
(Sdílení). 
 
 

 
 
 

 
 
 

  

Kliknutím na tlačítko „Add User 
or List“ (Přidat uživatele nebo 
seznam) získáte přístup do části 
„Share Support Services“ (Sdílet 
služby podpory). 

Zadejte podrobnosti o 
uživateli, zaškrtněte 
políčko role a klikněte 
na tlačítko „Share“ 
(Sdílet). 
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Aktualizace podrobností cenové nabídky 
 
U probíhajících obnovení služeb podpory můžete změnit vlastnictví. 
Na stránce Pending Support Service Renewals (Probíhající obnovení služeb podpory) klikněte na tlačítko 
„Update Quote To Details“ (Aktualizace podrobností cenové nabídky). 
 

 
 
Pro aktualizaci podrobností cenové nabídky musí být pro novou cenovou nabídku uvedeny následující kontaktní 
informace:  

 Jméno  

 Příjmení  

 E-mailová adresa (musí být ve stejné doméně) 

 Adresa  

 Telefon 
 
Změna kontaktních informací odebere obnovení služeb podpory z původního účtu obchodu. 
 
  

Chcete-li provést jakékoli 
změny vlastnictví, klikněte na 
tlačítko „Update Quote To 
Details“ (Aktualizace 
podrobností cenové nabídky). 



Uživatelská příručka: Obnovení služeb podpory v obchodě Oracle Store 

18 
 

Aktualizace pole Reference zákazníka 
 
Pole „Customer Reference“ (Reference zákazníka) lze použít pro vaše interní účely sledování. 
Na stránce Support Service Renewal Summary (Souhrn obnovení služeb podpory) klikněte na tlačítko „Customer 
Reference“ (Reference zákazníka). 
 

 
 
 
 

 

  

Chcete-li zadat informace do 
referencí zákazníka, klikněte 
na odkaz „Edit“ (Upravit). 

Chcete-li vyplnit pole 
„Customer Reference“ 
(Reference zákazníka), 
klikněte na tlačítko „Submit“ 
(Odeslat). 
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Stažení podrobností o obnovení služeb podpory 
 
Stažení standardních CSV: 
Můžete si stáhnout informace (omezení na 10 000 řádků) ohledně vašich obnovení služeb podpory do souboru 
CSV. 
 
 
Stažení souhrnu: 
Přístup k souhrnné sestavě můžete získat v položce „Download“ (Stáhnout) nabídky „Actions“ (Akce) na 
následujících obrazovkách (pro stažená data jsou použity libovolné filtry stránky): „Pending Support Service 
Renewals“ (Probíhající obnovení služeb podpory), „History“ (Historie), „Pending and History View“ (Zobrazení 
probíhajících a historie), „Future“ (Budoucí) a „Saved Carts“ (Uložené košíky) a na stránce „Active Cart“ (Aktivní 
košík). 
 

 
 
Přístup k souhrnné sestavě můžete také získat pomocí odkazu „Download“ (Stáhnout) na stránce Pending Support 
Service Renewals (Probíhající obnovení služeb podpory). Stažené informace (bez omezení řádků) uvedené v 
těchto sestavách nemají použity žádné filtry stránky. Odkaz „Download“ (Stáhnout) se nachází na pravé straně 
obrazovky. 
 
Stažení podrobné sestavy: 
Přístup k podrobné sestavě můžete získat pouze pomocí odkazu „Download“ (Stáhnout) na obrazovce Pending 
Support Service Renewals (Probíhající obnovení služeb podpory). 
 
 
 
 

Chcete-li stáhnout ve 
formátu souhrnu, klikněte 
na nabídku „Actions“ 
(Akce) a možnost 
„Download“ (Stáhnout). 
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Výstup souhrnné sestavy obsahuje následující pole: Výstup podrobné sestavy obsahuje následující pole: 
 

 Číslo smlouvy o službách podpory 

 Zákazník 

 Koncový uživatel  

 Datum zahájení a datum ukončení 

 Číslo nákupní objednávky (pouze ke stažení z 
obrazovek „History“ (Historie) a „Pending and 
History View“ (Zobrazení probíhajících a 
historie)) 

 Reference zákazníka 

 Poznámky k službám podpory, pokud existují 

 Měna 

 Částka 

 Kontaktní informace pro cenovou nabídku 

 Uživatelské jméno pro jednotné přihlášení 

 Stav 

 „Saved Cart“ (Uložený košík) 

 Způsob obnovení 

 Počet sdílejících 

 Naposledy aktualizováno uživatelským jménem 
 

 Číslo smlouvy o službách podpory 

 Zákazník 

 Koncový uživatel 

 Datum zahájení a datum ukončení 

 Úroveň služeb 

 Produkt 

 Identifikátor podpory / číslo CSI 

 Číslo instance 

 Množství 

 Sériové číslo 

 Instalováno 

 Číslo prodejní objednávky 

 Číslo nákupní objednávky (pouze ke stažení z 
obrazovek „History“ (Historie) a „Pending and 
History View“ (Zobrazení probíhajících a 
historie)) 

 Reference zákazníka 

 Poznámky k službám podpory, pokud existují 

 Měna 

 Částka 

 Kontaktní informace pro cenovou nabídku 

 Uživatelské jméno pro jednotné přihlášení 

 Stav 

 „Saved Cart“ (Uložený košík) 

 Způsob obnovení 

 Počet sdílejících 

 Naposledy aktualizováno uživatelským jménem 
 

 
 

Vyhledávání služeb podpory podle čísla nákupní objednávky 
 
Přijaté obnovení služeb podpory můžete vyhledávat pomocí čísla nákupní objednávky na stránce History (Historie) 
a Pending and History View (Zobrazení probíhajících a historie). Vyberte možnost „Filter“ (Filtr) v nabídce 

Klikněte na možnost „Download“ 
(Stáhnout) ke stažení ve 
formátu „Summary Report“ 
(Souhrnná sestava) nebo 
„Detailed Report“ (Podrobná 
sestava). 
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„Actions“ (Akce). V poli „Column“ (Sloupec) vyberte hodnotu „PO Number“ (Číslo nákupní objednávky). Do pole 
„Expression“ (Výraz) zadejte číslo nákupní objednávky. 
 
 

 

Přístup k tématům nápovědy 
 
Přístup ke stránce Renewing my support service renewal Help (Nápověda k obnovení mých služeb podpory) 
obchodu Oracle Store získáte také v dolní části obrazovky. 
 

 
 
 

  

Související téma nápovědy 
zobrazíte kliknutím na 
možnost „Renewing my 
support service renewal“ 
(Obnovení mých služeb 
podpory). 

Klikněte na nabídku „Actions“ (Akce) a 
vyberte možnost „Filter“ (Filtr). 
V poli „Column“ (Sloupec) vyberte „PO 
Number“ (Číslo nákupní objednávky). 

https://shop.oracle.com/pls/ostore/f?p=dstore:1001:11643992889942::::P1001_HELP_CATEGORY_ID:2218679196730660826304
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