
Návod na nastavení a používání programu „  Na  še aplikace  “

1) Mobilní aplikace – pro telefony a tablety s OS Android
2) PC aplikace – pro počítače, notebooky a tablety s OS Windows
3) Webová aplikace – pro všechny OS (Windows, Android, iOS, 

Linux,...) – online přístup bez instalace



1) Pro mobilní telefony a tablety s operačním systémem Android
Aplikaci naleznete ve vašem Android zařízení přes Google Play

– název Naše Aplikace
nebo přímo na této adrese:
https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.miraf.mirafreader
Pokud se na vašem zařízení pro Android nedaří aplikaci vyhledat na 
Google Play, tak do hledání uveďte název doplněný o dvojité uvozovky 
včetně diakritiky:     ''naše aplikace''

Po instalaci je třeba provést nastavení:
• Spusťte program Naše Aplikace
• Zvolte menu 

https://play.google.com/store/apps/details?id=cz.miraf.mirafreader


• Vyberte Nastavení



• Zvolte z menu: Zadej ID organizace



• Zadejte ID, které jste obdrželi od administrátora a stlačte OK.



• Vraťte se z menu zpět do aplikace – tímto je vše nastaveno



• Ovládání – výběr skupin 



• Ovládání – Informace o organizaci, kontakty, tel. čísla, atd.



2) Pro počítače, notebooky a tablety s operačním systémem Windows

Aplikaci můžete stáhnout z adresy (zachovejte velká a malá písmena):

www.naseaplikace.cz/reader/DOWNLOAD/NaseAplikace.exe

nebo přímo z hlavní stránky: www.naseaplikace.cz/reader

Aplikaci není třeba instalovat. Stačí stáhnout do připraveného adresáře. 
Spouštěcí soubor je NaseAplikace.exe.
Podporovány jsou všechny verze Windows od XP po nejnovější.

Nastavení aplikace:
• Spusťte NaseAplikace.exe
• Při prvním spuštění zadejte ID organizace, které jste obdrželi od 

administrátora systému a stlačte OK. Toto ID můžete kdykoliv 
opravit stlačením ikony ID.

https://www.naseaplikace.cz/reader
https://www.naseaplikace.cz/reader/DOWNLOAD/NaseAplikace.exe


• Instalace a konfigurace pro Windows je dokončena



• Ovládání pro Windows



• Ovládání pro Windows



3) Online webová aplikace

Aplikaci najdete na adrese: 

www.naseaplikace.cz/reader

Můžete ji využít pro online přístup ze všech operačních systémů – 
Windows, Android, iOS (Apple), Linux, atd. 
Není třeba nic instalovat a máte stále poslední aktuální verzi.
Pro přihlášení potřebujete ID organizace, které máte od administrátora 
systému.

https://www.naseaplikace.cz/reader

