
 E-logbook : Registrácia 

Poznámka na úvod :  

Pre registráciu programu E-logbook potrebujete byť pripojený na internet. 

 

1. V programe E-logbook v hornom menu v hlavnom okne vyberiete „Application“ a 

„Register“  - ako ukazuje červená šípka na obrázku : 

 

2. Otvorí sa okno s webovým prehliadačom. V ČSA sa pred pripojením na internet objaví 

okno požadujúce prihlasovacie údaje. Ako login uveďte svoj ČSA login napr. „lackoi“ 

(pozor - bez „NT/“) a svoje heslo, ktorým sa prihlasujete na sieť ČSA. Kliknete na tlačítko 

„OK“. 

 

3. Otvorí sa stránka, na ktorej zadáte svoj email a kliknete na tlačítko „OK“. 
Poznámka : odporúčam použiť skôr súkromnú emailovú adresu než firemnú.  
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4. Na ďalšej stránke zadáte priezvisko a meno. Potom kliknete na tlačítko „Continue“. 

 

5. Dostanete sa na stránku, na ktorej máte možnosť si zakúpiť licenciu k programu. 

Kliknutím na tlačítko „Buy Now“ sa dostanete na zabezpečenú stránku spoločnosti 

PayPal – jedná sa o najväčšieho sprostredkovateľa online platieb. 

 

6. V tomto kroku sa nachádzate na zabezpečených stránkach PayPal. 

I. Pokiaľ máte u PayPal účet, prihlásite sa do neho a můžete hneď zaplatiť. Po platbe 

budete presmerovaní opäť na stránky E-logbook registration.Pokračujte krokom 11. 

II. Pokiaľ nemáte u PayPal účet, môžete zaplatiť pomocou kreditnej karty. Ak nemáte 

v ľavej časti obrazovky kolonky na vypísanie údajov z kreditnej karty (tak, ako na 

obrázku), posuňte sa na stránke pomocou posuvníka na pravej strane trocha dole 

a kliknite na „Continue“ (na obrázku je tam červená šípka). 
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7.  

A. Na ďalšej stránke vyplníte údaje ku kreditnej karte. V pravej časti okna použijete 

posuvník, aby ste sa dostali na stránke nižšie. 

 
 

B. Na tej istej stránke vyplníte údaje tak, ako sú uvedené u kreditnej karty. Do kolonky 

„Home Telephone“ stačí zadať 000. Po vyplnení kliknete na tlačítko „Review Order 

and Continue“.  

 

8.  

A. Dostanete sa na stránku, kde potvrdíte svoj záujem vykonať platbu. V pravej časti 

okna použijete posuvník, aby ste sa dostali na stránke nižšie. 
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B. Na tej istej stránke v dolnej časti kliknete na tlačítko „Pay Now“. 

 

9. Pokiaľ sa objaví chybové okno prehliadača – ako na obrázku, kliknite na tlačítko „No“.  

 

10.  

A. Dostávate sa na stránku s oznámením o vykonanej platbe. V pravej časti okna 

použijete posuvník, aby ste sa dostali na stránke nižšie. 

 

B. Na tej istej stránke v dolnej časti kliknete na tlačítko „Return to Merchant“. 
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11. Okno s prehliadačom sa po úspešnej registrácii zatvorí a objaví sa okno s informáciou 

o dátume platnosti licencie a mene užívateľa. Kliknete na tlačíítko „Close“, registrácia je 

hotová. 

 

 
 


