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1 Internetový informační portál Integri G5i

Internetový informační portál Integri G5i umožňuje uživatelům a samosprávám
prohlížení dostupných údajů z informačního systému Integri G5 prostřednictvím 
Internetu.

Každý uživatel přístupuje do Internetového informačního portálu pod svým 
uživatelským jménem a heslem.

Běžný uživatel může být zařazen do následujících skupin podle přístupových práv:
 uživatel – má právo prohlížet údaje vlastního prostoru v SBD nebo SVJ
 funkcionář domu (správce domu / člen samosprávy) – má právo prohlížet 

údaje samosprávy nebo SVJ
 funkcionář družstva – má právo prohlížet údaje družstva (eventuelně 

spravovaných SVJ)

2 Minimální konfigurace pro provoz G5i

Pro přístup do internetového portálu G5i jsou podporovány následující internetové 
prohlížeče:

 Internet Explorer 10 a vyšší
 Mozilla Firefox 20 a vyšší 
 Google Chrome 30 a vyšší

Pro otevírání dokumentů na internetovém portálu G5i je nutné mít nainstalován 
Adobe Reader X a novější.  
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3 Přihlášení

Pro přístup do Internetového informačního portálu Integri G5i je potřeba nejdříve 
zadat do webového prohlížeče adresu, na které je portál provozován.

Pozn. Pokud se při vstupu na stránku objeví hláška certifikátu zabezpečení, 
kontaktujte prosím majitele (družstvo, správcovská firma) stránek.

Úvodní přihlašovací obrazovka

Pro vstup do zabezpečené zóny informačního portálu Integri G5i zadejte přidělené 
uživatelské jméno a heslo a stiskněte tlačítko Přihlásit.
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Upozornění:
V případě, že je špatně zadané uživatelské jméno nebo heslo, systém neprovede 
nepřihlášení a zobrazí se stránka s upozorněním.

Pozn. Pokud zadáte 10x po sobě špatné heslo, bude Vám odepřen další přístup do 
systému a váš účet bude dočasně zablokován. Pokud zadáte 20x po sobě bude Vám 
odepřen přístup do systému z Vašeho počítače (Vaší IP adresy) trvale zablokován. 
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4 Struktura informačního portálu
Pracovní plocha Internetového informačního portálu Integri G5i se skládá ze čtyř 
hlavních částí.

Uživatelský panel

Výběr firmy, domu a prostoru

Ovládací menu

Oblast zveřejňovaných informací
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4.1 Uživatelský panel

Uživatelský panel - zobrazení údajů o přihlášeném uživateli, změna hesla uživatele

Změna hesla - vyplnit požadované údaje
Odeslat

Odhlásit - odhlásí uživatele z G5i
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4.2 Výběr firmy, domu a prostoru
Výběr dostupných firem, domů a prostorů se provádí roletkami Firma, Dům a Prostor.

Pozn. Uživatel může provádět pouze výběr jemu přístupných firem, domů a prostoru.

Výběr firmy
Výběr domu (v případě výběru firmy SVJ už nemusí být výběr domu k dispozici)
Výběr prostoru

Po výběru Firmy, Domu a Prostoru se volba potvrdí tlačítkem Vybrat.

Po nastavení a potvrzení výběru se zobrazí základní údaje vybraného prostoru.
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Základní údaje o prostoru

Rychlé pohledy na důležité agendy

Předpis - aktuální výše předpisu a detailní pohled na rozpis aktuálního předpisu

Vyúčtování - výše posledního vyúčtování a pohled na rozpis posledního vyúčtování

Saldo - výše saldokonta a pohled na detailní rozpis saldokonta
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4.3 Ovládací menu
Nachází se v levé části obrazovky a nabízí každému uživateli všechny jemu 
dostupné funkce.

Pozor.: Podle práv přihlášeného uživatele se liší dostupné volby ovládacího menu.

Úvod - přepnutí do úvodní obrazovky se souhrnnými informacemi o prostoru
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4.3.1 Správa oznámení
Možnost odeslat oznámení ve formě zprávy a připojeného souboru na vybraný dům.

Správa oznámení

Do okna se vypíše zpráva 
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Vybrat soubor - vybere se soubor, který se připojí ke zprávě. 

Soubor se vyhledá v počítači a klikne se na Otevřít
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Odeslat - oznámení se odešle na internet

Zpráva je zveřejněna. Po 30 dnech se automaticky smaže. 



Autor RH SID, s.r.o. 14

4.3.2 Údaje prostoru

4.3.2.1 Předpisy
Pohled na aktuální rozpis poplatků předpisu a archivní předpisy ve formátu PDF 

Předpis - pohled na předpis

Archivní PDF soubory předpisů
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4.3.2.2 Vyúčtování prostor
Pohled na aktuální vyúčtování služeb a archivní vyúčtování ve formátu PDF.

Vyúčtování prostor - pohled na vyúčtování

Archivní PDF soubory vyúčtování prostor
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4.3.2.3 Pohledávky a úhrady
Pohled na aktuální saldokonto prostoru, rozdělené po typech pohledávek.

Pohledávky a úhrady - pohled do saldokonta prostoru
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4.3.2.4 Přehled plateb
Pohled na přehled přijatých plateb prostoru.

Přehled plateb - pohled na přehled přijatých plateb
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4.3.2.5 Anuity
Pohled na splátkový kalendář anuit daného prostoru.

Anuity - pohled na splátkový kalendář anuit daného prostoru

PDF soubor se splátkovým kalendářem anuit
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4.3.2.6 Hypotéky
Pohled na splátkový kalendář hypotéky daného prostoru.

Hypotéky - pohled na splátkový kalendář hypotéky daného prostoru

PDF soubor se splátkovým kalendářem hypotéky
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4.3.2.7 Půjčky
Pohled na splátkový kalendář půjček daného prostoru.

Půjčky - pohled na splátkový kalendář půjček daného prostoru

PDF soubor se splátkovým kalendářem půjček
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4.3.2.8 Měřiče
Pohled na měřiče prostoru

Měřiče

Evidence měřičů a jejich odečtů
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4.3.2.9 Kontakty
Pohled na kontaktní údaje správce a domu.

Kontakty - přehled evidovaných kontaktních údajů správce a domu

Evidované kontaktní údaje správce, domu (SVJ) a výboru SVJ.
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4.3.2.10 Schůze a Podpisové listiny

Schůze - pohled na vyexportované schůze domu a Aktuální podpisové listiny. 

Podpisové listiny - PDF soubory pro stažení
Schůze - výpis schůzí

U jednotlivých schůzí domu jsou zobrazovány dokumenty k dané schůzi připojené. 
Pokud nejsou schůze zveřejňované, jsou dokumenty schůzí zveřejňované ve volbě 
Dokumenty.
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4.3.2.11 Dokumenty
Pohled na dokumenty, které jsou přístupné přihlášenému uživateli, vztahující se k 
prostoru nebo domu.

Dokumenty

Veřejné dokumenty nebo dokumenty přístupné přihlášenému uživateli
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4.3.3 Údaje domu

4.3.3.1 Detail domu
Pohled na souhrnné údaje domu

Detail domu

Neveřejné dokumenty domu - zobrazení dokumentů, které jsou označené jako 
neveřejné a jsou určené pouze pro konkrétní dům
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4.3.3.2 Saldo domu
Pohled na saldo daného domu.

Saldo domu - Pohled na salda prostor daného domu
Detail

V detailu lze vidět podrobnosti o saldu daného prostoru
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4.3.3.3 Předpisy domu
Pohled na tisky přehledů předpisů domu. tzv. plachta

Předpisy domu - Pohled na tisky přehledů předpisů domu. tzv. plachta
PDF soubor s předpisy domu
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4.3.3.4 Vyúčtování domu
Pohled na přehledné údaje vyúčtování celého domu. Souhrnné údaje celého 
vyúčtování.

Vyúčtování domu - souhrnné údaje vyúčtování celého domu

Archivní PDF soubory vyúčtování domu
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4.3.3.5 Anuity domu
Pohled na splátkový kalendář anuit domu

Anuity domu - pohled na splátkový kalendář anuit domu

PDF soubor se splátkovým kalendářem anuit domu
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4.3.3.6 Půjčky domu
Pohled na splátkový kalendář půjček domu

Půjčky domu - pohled na splátkový kalendář půjček domu

PDF soubor se splátkovým kalendářem půjček domu
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4.3.3.7 Výkaz domu
Pohled na výkazy domu.

Výkaz domu - pohled na výkazy domu

Archivní PDF soubory s výkazy domu
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4.3.3.8 Měřiče domu
Zobrazení patních měřičů a měřičů společných prostor daného domu.

Měřiče domu

Evidence měřičů a jejich odečtů
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4.3.3.9 Revize domu
Pohled na revize domu.

Revize domu - přehled evidovaných revizí domu

Evidované revize domu, datumy jejich provedení a platnost.



Autor RH SID, s.r.o. 34

4.3.3.10 Osoby v bytech
Tisk uživatelů a spolubydlících osob (domovní kniha)

Osoby v bytech

PDF soubor s evidencí uživatelů a spolubydlících osob
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4.3.3.11 Bankovní výpisy
Pohled na bankovní výpisy SVJ

Bankovní výpisy - přehled evidovaných bankovních výpisů za SVJ

Evidované bankovní výpisy za SVJ

Detail - pohled do detailu výpisu




