
ACTIVE 24 k vašim 
službám

Jak na to!



V této příručce se dozvíte:

   Jak registrovat doménu

Když si registrujete vlastní doménu, budete mít unikátní adresu, podle které vás všich-
ni na webu najdou. Navíc můžete použít doménu u emailů nebo blogu.

   
   Jak si založit Superstránku, jednoduchou online vizitku

Superstránka je služba, která vám umožňuje jednoduše prezentovat své osobní úda-
je, zájmy, koníčky nebo třeba podnikatelské zájmy na internetu. Superstránku získáte 
zdarma ke každé doméně zaregistrované u ACTIVE 24. Nemusíte zbytečně platit desig-
nérum nebo kodérům, vše si sami jednoduše obstaráte.

   
   Jak vytvořit první emailovou schránku

Budete působit profesionálněji, když budete mít vlastní doménu a vaše adresa bude 
mít za zavináčem název vaší domény. Můžete si založit tolik emailových schránek, 
kolik potřebujete.

   
   Jak si vyrobit web pomocí služby Moje stránky

Webové stránky vám pomohou získat nové zákazníky. Snadno a jednoduše jim mů-
žete představit svou nabídku. Stránky si můžete vytvořit pomocí průvodce, není třeba 
žádná speciální znalost tvorby webových stránek. K dispozici jsou také redakční systé-
my, které usnadní tvorbu webu a které si nainstalujete sami jedním kliknutím.

ACTIVE 24 k vašim službám - jak na to?

Lidé si myslí, že prezentovat se na webu nebo prodávat zboží na internetu je složité a 
nákladné. Na následujících stránkách vás přesvědčíme o opaku.

Být vidět na internetu je stále důležitější. V dnešním světě je právě internet místem, 
kde najdete své potencionální zákazníky. Navíc investovat do propagace na internetu 
je mnohem levnější než se vydat cestou tradičního marketingu.



   Jak a jaký webhosting si objednat, pokud potřebujete 
   profesionální web

Webhosting je místo pro data, ze kterých je složen váš web. U nás si můžete vybrat z 
několika webhostingových balíčků, přesně podle vašich potřeb. Pokud chcete na na-
šem webhostingu používat redakční systémy Wordpress, Joomlu nebo Drupal, poradí-
me vám, jak je naistalovat jednoduše jedním kliknutím.    

   
   Jak si založit první elektronický obchod

E-shop u ACTIVE 24 je snadným a přitom dostatečně komplexním řešením pro vaše 
on-line podnikání. Kromě modifikovatelných šablon patří mezi jeho klíčové funkce 
marketingové nástroje jako porovnávače zboží a SEO ukazatele, napojení na ekono-
mické systémy, sledování zásilky, doporučené zboží, platební brána PayU a v nepo-
slední řadě pravidelné aktualizace.

   
   Jak spravovat své služby v Zákaznickém centru      

Na adrese https://centrum.active24.cz najdete ovládací panel, kde můžete pohodlně 
spravovat veškeré služby, od domén přes emaily až po webhosting a instalaci redakč-
ních systémů. Od vlastních webových stránek vás dělí jen pár kliknutí.

   
   Jak propagovat své stránky

Dejte světu vědět, že máte nové webové stránky. Informujte své známé, že se mohou 
podívat na váš web nebo jim dejte svou novou emailovou adresu. Využijte také oblíbe-
né sociální sítě. Můžete si také zaplatit reklamu na Seznamu nebo Googlu.



Najít vhodnou doménu vám 
pomůže doménový generátor.

POZOR! Je vaše doména stále volná?

KROK 1 - Registrace domény

Co je to doménové jméno - doména?
Doména je základ vaší prezentace na internetu. Doménové jméno se využívá jako ad-
resa vašich webových stránek a také jako názvy emailových stránek. Pokud podnikáte, 
tak je také důležité registrovat si doménu s názvy vašich produktů, služeb a značek, 
obecně řečeno se všemi slovy, které jsou důležitá pro váš byznys.

Pokud se koncentrujete na domácí trh, dejte přednost doménám s národní koncovkou 
.cz. Je to česká doména, která je nejrelevantnější pro domácí trh. Adresa vašich strá-
nek pak bude mít tvar www.vase-domena.cz. Pokud potřebujete být vidět na globál-
ním trhu a své značky ochránit na celosvětovém trhu, pak si registrujte také oblíbenou 
doménu .com nebo .eu. Doména .com je ideální volbou pro globální trh, koncovka .eu je 
vhodná pro podnikání na evropském trhu.

 
 
Co riskuju, když se mi nepodaří registrovat vhodnou doménu?
Protože si každý může registrovat libovolnou doménu, může se stát, že někdo jiný si 
zaregistruje doménu, kterou byste chtěli právě vy. V nejhorším případě taková doména 
skončí v rukou konkurence. Cena registrace domény je nízká, takže s nákupem domé-
ny byste neměli váhat.

Jak na to?

    1. Najděte vhodnou doménu
Navštivte http://www.domeny.cz a vyhledejte doménu, která se hodí pro vaše podni-
kání. Zadejte do vyhledávacího pole slovo, které podle vás vystihuje váš byznys. Pa-
matujte na to, že je dobré mít doménu co nejkratší. Důvodem je také to, že název do-
mény se objeví na vašich vizitkách, na reklamních předmětech. A hlavně: vaši zákazníci 
si ji snadno zapamatují.

    2. Zaplaťte fakturu a my doménu zaregistrujeme
Po odeslání objednávky vám zašle náš systém fakturu, kterou můžete zaplatit ban-
kovním převodem nebo online platební kartou, pokud chcete, aby byly služby zřízeny 
co nejdříve a doména se zaregistrovala okamžitě. Pak již můžete doménu využívat 
podle libosti.



KROK 2 - Vytvořte si Superstránku, jednoduchou 
webovou vizitku

Superstránka je služba, která vám umožnuje jednoduše prezentovat své osobní údaje, 
zájmy, koníčky nebo třeba podnikatelské zájmy na internetu. Ke každé doméně zare-
gistrované u ACTIVE 24 získáte zdarma Superstránku. Nemusíte zbytečně platit desig-
nérum nebo kodérům, vše si sami jednoduše obstaráte. 
 
 

Během minuty budete mít svou internetovou identitu pod kontrolou. Každý si může 
snadno dohledat všechny vaše internetové profily na jednom místě. Superstránka 
neobsahuje žádnou reklamu a žádný spam. Získáte zdarma neotřelý web na vlastní 
jedinečné doméně jen v ceně registrace domény. Díky vlastní doméně s vaším jménem 
nebo názvem vaší společnosti se navíc umístíte na předních pozicích ve všech vyhle-
dávačích.

Superstránku si naplníte vlastním textem, fotkami nebo odkazy na zajímavé weby, 
zároveň si Superstránku propojíte s vašimi dalšími profily sociálních sítí. Obsah z nich 
se automaticky natáhne na Superstránku, takže budete mít veškerý váš obsah na jed-
nom místě.

Superstránku si můžete jednoduše aktivovat ke každé doméně v Zákaznickém centru.

Superstránka vaše online vizitka.



KROK 3 - Založte si originální e-mailové 
schránky 

Pokud potřebujete spolehlivé e-mailové řešení a e-maily na vlastní doméně, řešením 
je naše služba Extra mail. 

Extra Mail je cenově výhodný prostor (1- 50 GB) vyhrazený pro e-maily na vaší vlastní 
doméně. Zakládání e-mailových schránek, nastavení velikosti a dalších parametrů si 
provádíte sami pomocí administračního rozhraní v Zákaznickém centru. K e-mailovým 
schránkám Extra Mail máte standardní přístup přes IMAP a POP3 a webové rozhraní 
Webmail. Schránky jsou pravidelně zálohované, a chráněné technologií DKIM. Samo-
zřejmou součástí služby je vysoká míra ochrany dat a zabezpečení.

Dost možná ale už svůj email máte, třeba na Seznam.cz nebo na jiné emailové službě 
zdarma. Protože v takových případech za emailové služby neplatíte, součástí služby je 
obyčejně propagace provozovatele služby. Na rozdíl od tohoto modelu získáváte u nás 
emaily na vlastní doméně, které jsou považovány za důvěryhodnější a profesionálnější 
v očích zákazníků. Propagujete tak sami sebe a nikoho jiného. 

Než budete kontaktovat vaše zákazníky, pořiďte si vlastní emailové schránky. Budou 
pak vědět, že to s podnikáním myslíte vážně a že myslíte na budoucnost.

Buďte originální . Založte si e-maily 
na vlastní doméně.



Je to poprvé, co budete mít vlastní emailovou schránku? Žádný problém, ovládání 
emailu je intuitivní, a pokud se dostanete do nesnází, tak vám poradíme.

KROK 4 - Vytvořte si sami web pomocí služby      
Moje stránky

Vytvořte si profesionální 
webové stránky za 5 minut.

 oslovte své zákazníky on-
line

 k webu si ještě založte Fa-
cebookovou stránku a twitter 

účet

 založte si i blog nebo fórum

Moje stránky jsou vaše první profesionální webové stránky

Profesionální webové stránky si vytvoříte za pár minut, nepotřebujete k tomu žádné 
předchozí zkušenosti s tvorbou webu. Stačí si vybrat z připravených 220 šablon webo-
vých stránek. Tyto šablony, resp. vzhled svých stránek pak můžete libovolně upravo-
vat. Získáte tak jednoduše originál.

Při tvorbě stránek můžete využívat funkci drag&drop, kdy si myší přetahujete z menu 
na stránku požadované prvky, například obrázek, formulář a další. Web pak můžete 
snadno a jakkoliv často aktualizovat. Nemusíte tak spoléhat na nikoho dalšího, vše 
máte pod kontrolou.

Stránky vytvořené v rámci služby Moje stránky jsou optimalizované pro zobrazení na 
mobilních zařízeních, jsou kompatibilní s většinou chytrých telefonů a tabletů. Sou-
částí služby jsou statistiky a reporty. Můžete tak sledovat, kolik lidí přichází na vaše 
stránky a jak vám obchody rostou. Stránky pak lze automaticky propagovat na sociál-
ních sítích, ať už jde o Facebook, Pinterest, Twitter, Google+ či Tumblr.



Podívejte se na přehled dostupných variant služby Moje stránky včetně jejich cen.

https://www.active24.cz/produkty-a-sluzby/weby/mojestranky/

Vyzkoušejte ZDARMA
Trial verzi

 

Vytvořte si vlastní profesionální webové stránky 
a rozjeďte své online aktivity.

220 šablon



KROK 5 - Objednejte si webhosting pro váš 
firemní profesionální web

Co je to webhosting?

Webhosting je služba podobná hotelovému pokoji na internetu, do kterého můžete 
umístit svou webovou prezentaci, email a doménové jméno. Našim úkolem je pak za-
jistit to, že vaše stránky budou 24 hodin denně dostupné na internetu, že vaše emai-
lové schránky budou správně fungovat a že vaše doména je plně funkční. Navíc vám 
pomůžeme s tvorbou stránek a radami, jak vše správně nastavit, aby vaše prezentace 
na internetu byla maximálně efektivní.

Vyzkoušejte ZDARMA
Trial verzi

 

váš web

Publikování
pro mobil



Vlastní web můžete mít již za několik minut 
a doslova na pár kliknutí.

Vyberte si webhosting

Jakmile si najdete vhodné doménové jméno, nastává čas na výběr vhodného web-
hostingu, resp. webhostingového balíčku, který bude nejlépe odpovídat vašim po-
žadavkům. Vyberte si z naší nabídky na https://objednavka.active24.cz/weborder/
category/webhosting. Pokud si nejste jistí, jaký webhosting zvolit, můžete se obrátit s 
žádostí o radu na naši technickou podporu.

    Zvolte balíček Komplet, pokud chcete provozovat pouze jedny webové stránky, 
    například na redakčním systému Wordpress. 
    Zvolte multihosting Firma, pokud budete provozovat více webů (max. 5), 
    například na systému Wordpress.
    Zvolte multihosting Expert pro více než 5 webů (max. 10), který zvládne 
    systémy Wordpress, Drupal, Joomla a další.

 
 
 

Naistalujte si redakční systém, například Wordpress jedním 
kliknutím

Na webhostingu u ACTIVE 24 si také můžete velice jednoduše naistalovat doslova 
jedním kliknutím nejpoužívanější redakční systémy, které jsou k dispozici zdarma. 
Například redakční systém Wordpress patří k nejoblíbenějším systémům pro tvorbu 
a správu webových stránek. Používají ho jednotlivci, aby na něm provozovali osobní 
blog, i podnikatelé a firmy, kteří jej využívají pro firemní stránky. Začněte na http://
www.active24.cz/produkty-a-sluzby/webhosting/sluzby-k-webhostingu/instalace-
webu-jednim-kliknutim/.

Kromě Wordpressu si můžete na jedno kliknutí nainstalovat také:
    Joomlu - http://www.active24.cz/hosting-pro-joomla/
    Drupall - http://www.active24.cz/hosting-pro-drupal/

    Fórum phpBB
    E-shop os Commerce



E-mailové schránky v rámci webhostingu u Active 24

Pokud si objednáte webhosting u ACTIVE 24, získáváte také v rámci služby možnost 
založit si emailové schránky. Celá věc je jednoduchá. Pokud si registrujete třeba domé-
nu moje-firma.cz, tak si můžete založit emailovou adresu například podpora@moje-
firma.cz. Můžete si vytvořit tolik emailových schránek, kolik budete potřebovat, ať už
jste podnikatel - jednotlivec nebo společnost s 50 zaměstnanci, kde každý potřebuje 
svůj email.

Založení a správa e-mailů je jednoduchá, vše si nastavíte jednoduše sami v Zákaznic-
kém centru. Zde je nápověda https://napoveda.active24.cz/.

KROK 6 - Využijte náš E-shop a začněte 
prodávat zboží online

Využijte náš E-shop a začněte prodávat zboží online

Se systémem E-shop si můžete během 5 minut otevřít vlastní elektronický obchod. 
Okamžitě můžete začít příjímat objednávky online po internetu. Nemusíte mít žádné 
vlastní technologické vybavení k tomu, abyste mohli prodávat online. Provedeme vás 
nastavením vlastního elektronického obchodu, začít můžete na http://www.active24.
cz/produkty-a-sluzby/eshopy/. Poradíme vám také, jak zvyšovat prodeje po spuštění 
e-shopu.

Se systémem E-shop nepotřebujete žádné technické dovednosti, webdesignera ani 
žádný speciální software. Vlastní elektronický obchod si dokážete vyrobit sami během 
5 minut. 

Vyzkoušejte
ZDARMA

Trial verzi



    1. Vyberte si šablonu
Zvolte jednu z mnoha moderních a stylových šablon vzhledu vašeho nového elektro-
nického obchodu.

    

   
    2. Přidejte produkty a obrázky
Přidejte první produkt, vložte popis zboží a obrázky. Po naplnění obchodu zbožím mů-
žete očekávat objednávky.

    
    3. Zveřejněte svůj nový obchod
Jakmile naplníte obchod zbožím, spušťte provoz obchodu pro veřejnost. Od této chvíle 
se budou moci registrovat noví zákazníci, kteří budou odesílat své objednávky.

    



    4. Propagujte svůj obchod
Po spuštění nového obchodu nezbývá, než začít s jeho propagací. Obchod můžete pro-
pojit například se sociálními sítěmi. Získáte tak nové návštěvníky a zvýšíte prodeje.

Můžete si také zaplatit reklamu, která přivede do vašeho obchodu potenciální zákazní-
ky.

Systém E-shop si každý může zdarma vyzkoušet po dobu 14 dnů. O obchodním systé-
mu E-shop se dozvíte více na http://www.active24.cz/produkty-a-sluzby/eshopy/.

E-SHOP ACTIVE 24

 až 15 000 produktů

 desítky šablon

 napojení na Pohodu 
a Money

 platební brány - PayU,  
PayPal a další

 napojení na porovnávače cen



Zákaznické centrum - pohodlná správa vašich 
služeb

Většinu našich služeb a nastavení můžete pohodlě ovládat prostřednictvím Zákaznic-
kého centra. K dispozici je vám také nápověda na adrese http://napoveda.active24.cz. 
Zákaznické centrum je snadné na ovládání, každý laik to jistě zvládne. Pokud jste ale 
expert a potřebujete nastavit nejrůznější detaily týkající se domén, hostingu a dalších 
služeb, právě Zákaznické centrum vám ušetří čas. Většina úkonů a nástrojů v Zákaz-
nickém centru jsou otázkou několika málo kliknutí. 

Jak se přihlásím do Zákaznického centra?
Do Zákaznického centra se můžete přihlásit na adrese https://centrum.active24.cz. 
Stačí vyplnit přístupové údaje - uživatelské jméno a heslo do příslušných polí a stisk-
nout přihlašovací tlačítko.

Co vše najdu v Zákaznickém centru?
V Zákaznickém centru najdete přehledně několik hlavních sekcí, které jsou seřazeny 
pod sebou v menu na levé straně:

    Služby - přehled všech objednaných služeb a jejich správa
    Objednávky a platby
    Požadavky - zde můžete odeslat tzv. Autorizovaný požadavek naší technické 
    podpoře
    Chat s operátorem - anebo se můžete s námi okamžite spojit, hned vám odpovíme
    Údaje zákazníka - osobní, firemní a kontaktní údaje
    Další aplikace - je možné využívat například FTP Manager, WebMail, správu SQL 
    databází



Služby si spravujete a nastavujete sami
Většinu služeb můžete ovládat přes Zákaznické centrum. Jde především o následující:

    Domény
    Můžete spravovat všechny své domény na jednom místě
    Lze zažádat a provést transfer domény od jiného registrátora k ACTIVE 24    
    Můžete registrovat nový .CZ identifikátor nebo transferovat stávající .CZ 
    identifikátor
    Je možné provádět změny v .CZ a .SK registru
    K doméně si můžete vygenerovat tzv. Authinfo
 
    E-maily
    Pro každou doménu vidíte seznam emailových schránek
    Hromadně můžete nastavovat velikost schránek na doméně
    U každé schránky můžete měnit její velikost, nastavovat aliasy, filtrování 
    spamu, přesměrování, SMS notifikaci, automatickou odpověď nebo můžete 
    změnit heslo

    Hosting a servery
    Virtuální servery - přehled virtuálních serverů a jejich správa jako například 
    nastavování aliasů, nastavení Cronu, editace htaccess souboru, nastavení 
    chybových hlášek, správa databáze a FTP účtů, instalace redakčních systémů 
    jedním kliknutím
    Multihosting - přehled multihostingových balíčků a jejich správa včetně 
    zřizování nových virtuálních serverů
    Můžete spravovat svá serverová řešení - Virtual Managed Servery, 
    Virtual Private Servery (Full Control), Aplikační a Managed Servery

    Dále můžete spravovat svůj E-shop nebo službu Moje stránky



Stále si ještě nejste jistí? Poradíme vám!

Bez obav, naše podpora vám nabídne pomocnou ruku. Jsme zde pro vás.

Zákaznická podpora ACTIVE 24 je dostupná 365 dní v roce. Můžete se na nás obrátit 
v kteroukoliv denní nebo noční hodinu včetně víkendů a svátků, fungujeme non-stop. 
Pošlete email na helpdesk@active24.cz nebo volejte telefonní číslo 234 262 000.

Zákaznická podpora 
ACTIVE 24

tel : +420 234 262 000

e-mail : helpdesk@active24.cz

chat

Také můžete navštívít nápovědu na adrese http://napoveda.active24.cz, kde najdete 
spoustu užitečných návodů a odpovědí na vaše případné dotazy.

Odkazy na užitečné weby:

   Centrum nápovědy ACTIVE 24 - když potřebujete poradit
http://napoveda.active24.cz

Jak nastavit email, abyste si ho mohli zkontrolovat na vašem počítači? Jak aktualizuje-
te obsah své webové prezentace? Nápověda vám pomůže odpovědět na tyto a spous-
tu dalších dotazů týkajících se webhostingu, webové prezentace, emailu a nastavení 
služeb. Pokud něčemu nerozumíte, v nápovědě získáte návod, jak na to.



   Seznam Sklik - reklama pro firmy všech velikostí
http://www.sklik.cz

Pokud něco hledáte na internetu, zřejmě v první řadě využijete některý z populár-
ních vyhledávačů. V České republice je nejpoužívanější Seznam.cz. Jak být ale vidět ve 
výsledcích vyhledávání, když jste malá firma, která právě spustila své nové webové 
stránky. Odpovědí je reklamní systém Sklik.cz. Zvolíte si klíčové slovo, které je rele-
vantní pro váš byznys a na které budete cílit vaši placenou reklamní kampaň.

   Google Adwords - když chcete být vidět v ČR i ve světě
http://adwords.google.com

Pokud vám nestačí místní trh v České republice nebo chcete oslovit také uživatele 
hledající na vyhledávači Google, můžete využít reklamní systém Adwords. Funguje 
podobně jako Sklik.

Všem novým zákazníkům ACTIVE 24 nabízíme kupon v hodnotě 1000 Kč na nákup re-
klamy v systému Google Adwords, pokud tento systém ještě nevyužívají.

   CZ.NIC - správce národní domény CZ
www.nic.cz

Zájmové sdružení právnických osob CZ.NIC bylo založeno předními poskytovateli in-
ternetových služeb v roce 1998. Hlavní činností sdružení je provoz registru doméno-
vých jmen CZ.

   APEK - Asociace pro elektronickou komerci
www.apek.cz

Asociace pro elektronickou komerci je sdružením firem a podnikatelů v oboru elek-
tronického obchodu. Cílem asociace je podpora a rozvoj elektronického obchodování v 
České republice. V současnosti má Asociace 313 členů, mezi členy patří největší české 
internetové obchody, přední softwarové společnosti a finanční instituce.

Sledujte, co se o vás, vaší značce, firmě nebo výrobcích na internetu píše díky Google 
Alerts (www.google.com/alerts). 

Tip!



Slovníček pojmů

   FTP: Díky FTP můžete nahrávat svá data z počítače na server na internetu. Tato 
data pak vytváří vaše webové stránky. Může jít o HTML soubory, skripty, obrázky či 
videa.

   POP3/IMAP: Jde o 2 způsoby, jak číst elektronickou poštu přes poštovní pro-
gram. Pokud použijete POP3, tak data přesunete z poštovního serveru do svého počí-
tače. V druhém případě, s využítím IMAPu, tato data ze serveru pouze zkopírujete do 
svého poštovního klienta. Dnes se preferuje druhý způsob, protože pak můžete číst 
poštu například ze svého telefonu nebo tabletu.
   
   HTML: HTML je značkový jazyk, ve kterém se kódují webové stránky a který doká-
žou zobrazit internetové prohlížeče.

   ASP.NET / PHP: Jsou programovací jazyky, které se využívají k vytváření dyna-
mických webových prezentací a aplikací. Například systém Wordpress je naprogramo-
ván v PHP.

   CSS: CSS je zkratka z anglického Cascading Style Sheets, jde o systém formátování 
webových stránek, konkrétně vzhled HTML dokumentů.

   DNS: Všechny počítače, které jsou připojeny do internetu, mají svou IP (Internet 
Protocol) adresu (např. 145.97.39.155). DNS je systém, který překládá číselné IP adresy 
na textové adresy, které jsou jednoduše zapamatovatelné (např. active24.cz).

   Databáze (MySQL): V databázi jsou většinou uloženy všechny informace, které 
daná webové prezentace obsahuje. Může jít o texty, nejrůznější nastavení apod. MyS-
QL je nejběžnější databáze, využívá ji třeba populární redakční systém WordPress.

   DNSSEC: DNSSEC je rozšíření systému DNS, které posílí zabezpečení DNS zázna-
mů a eliminuje tak riziko zneužití domény.


