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1 Centrální servisní portál pro zákazníky RIB 
Pro zákazníky se Smlouvou o servisu software je k dispozici centrální servisní portál RIB. Zde se 
nabízí služby online, jako např. zaslání aktuálních autorizačních dat, automatické emailové infroma-
ce o vydání nových a aktualizovaných verzí, tipa triky k aplikacím RIB apod. 

Tento dokument  u popisuje pouze prvního přihlášení a registrace do tohoto servisního portálu RIB. 

1.1 Registrace do centrálního servisního portálu RIB 
Při prvním vstupu do centrálního servisního portálu RIB je nutná Vaše registrace, ke které budete 
potřebovat Vaše zákaznická data RIB. Pod jedním firemním zákazníkem se může současně zare-
gistrovat libovolný počet osob - zpravidla jednotlivých zaměstnanců. 

▪ Na českém webu https://www.rib.cz/ vstupte vpravo nahoře na funkci Přihlášení: 

 
▪ V následujícím nabídnutém panelu zvolte funkci Jetzt registrieren: 

 

1.1.1 Úvodní panel registrace 

Zobrazí se panel první registrace Erst-Registrierung. 

 

https://www.rib.cz/
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K registraci je třeba vaše servisní číslo, celý název společnosti a směrovací číslo. Tyto údaje 
naleznete a zobrazíte nejspolehlivěji v RIB Licenčním manageru, odkud je můžete bezchybně přímo 
kopírovat. To je velmi důležité, neboť jsou tato data při registraci porovnávána s údaji v naší cen-
trální databázi zákazníků. Vaše zákaznické číslo a název společnosti musí být zadány naprosto 
shodně s našim záznamem. Jinak nelze v procesu registrace dále pokračovat. 

▪ přes nabídku Windows Start > Programy > RIB > RIB Licenční management startujte pro-
gram Licenční manager 

▪ v RIB Licenčním manageru proveďte v kategorii Autorizace funkci Zobrazit.  

  

▪ v zobrazeném výpisu Vaší konfigurace autorizací RIB je zákaznické číslo uvedeno tučně za 
textem Servicenr.(SN), tedy ve výše uvedeném případě se konkrétně jedná o číslo 49436 

▪ textový řetězec námi evidovaného názvu Vaší společnosti je uveden za textem a tabuláto-
rem Firma, tedy ve výše uvedeném případě text RIB Software AG - internal – 

▪ PLZ, tedy Vaše námi evidované PSČ je uvedeno za zkratkou značky státu a pomlčkou tedy 
ve výše uvedeném případě text 70567. PSČ uvádějte přesně tak, jak bylo zobrazeno v RIB 
Licenčním managementu. Tedy pokud je uvedeno s mezerou před posledními dvěmi čísly, 
tak musí být opět zadáno s mezerou! 

Všechny tři záznamy lze jednoduše přenést do požadovaných polí přes schránku Windows (Ctrl+C, 
Ctrl+V). 
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1.1.2 Druhý panel registrace 

Po kontrole zadaných údajů a jejich souhlasu s naší centrální databázi zákazníků se zobrazí další 
panel registrace. 

 

▪ zde musíte vyplnit hvězdičkované údaje – pozor na správnost vyplnění a potvrzení emailové 
adresy, na kterou Vám bude následně automaticky zasláno přístupové heslo, které si může-
te později libovolně změnit 

▪ doporučujeme současně vyplnit i řádek Benutzername vhodnou zkratkou (Login) např. Va-
šeho jména bez diakritiky, která se bude používat pro Vaše přihlašování 

▪ první registraci ukončete odesláním vyplněného panelu Weiter. 

1.1.3 Přihlášení a heslo 

Během několika sekund obdržíte na zadanou emailovou adresu Vaše individuální přihlašovací data 
a heslo pro přístup, které si můžete později i změnit. 

S těmito údaji pak vstupte již přímo do servisního portálu, viz samostatný dokument Aurorizacni 
data.pdf. 

V případě dalších dotazů se obraťte na naši hotline. 

1.2 Newslettery pro servisní zákazníky 
K naší nabídce patří i zasílání informacím s typy k aplikacím RIB, určené výhradně našim servisním 
zákazníkům. Pokud o tyto informace máte zájem, pak si po Vašem přihlášení do servisní oblasti 
aktivujte v menu Servicekunden-Newsletter příslušné produkty dle Vašeho zájmu. 
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