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 DIALER 

Základní ovládání aplikace 

 

Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části 

obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace, 

viz Obrázek 1. Přepnutí na nabídku dalších modulů (viz Obrázek 2) se uskuteční 

po kliknutí na poslední ikonu v panelu nástrojů (ikona 3 teček).  

 

 

Obrázek 1 - Toolbar (panel nástrojů) 

 

 
Obrázek 2 - Nabídka dalších modulů 

 

Na panelu nástrojů jsou zobrazeny ikony identifikující jednotlivé funkčnosti, které 

aplikace nabízí.  

1 

Umožňuje zaslat pozvánku Vašim 

přátelům formou SMS nebo 

Emailu na vyzkoušení aplikace 

ClinkMe. 
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Moduly panelu nástrojů: 
 

OBLÍBENÉ   umožňuje založit si skupinu oblíbených kontaktů 

HOVORY   slouží pro plánování hovorů dle data a potřeb vyřízení 

hovoru 

ZPRÁVY   je určena pro posílání zpráv zdarma (messaging) 

KONTAKTY   zobrazuje seznam kontaktů uživatele a umožňuje 

vyhledávání v databázi kontaktů 

VÍCE   slouží pro přepnutí na další moduly aplikace  

 CLINKID umožňuje nastavit funkce messagingu 

 POZVAT PŘÁTELE Umožňuje zaslat SMS/e-mail s pozvánkou 

k vyzkoušení aplikace ClinkMe Vašim přátelům a 

známým 

 NASTAVENÍ  umožňuje upravit parametry aplikace 

 HISTORIE zobrazuje volané kontakty 

 CENTRUM NÁPOVĚDY obsahuje seznam funkcí aplikace s popisem jejich 

ovládání 

 O APLIKACI poskytuje základní informace o aplikaci 

 LICENCE obsahuje informace o licenci aplikace 

 OCHRANA SOUKROMÍ obsahuje informace o ochraně osobních údajů 

 

Kontakty 

Ve střední části obrazovky se nachází seznam kontaktů, načtených z adresáře Vašeho 

zařízení do adresáře aplikace ClinkMe. 

Při jakékoliv změně ve vašem adresáři kontaktů dojde k automatickému update 

(aktualizaci) všech kontaktů i v aplikaci ClinkMe. Scrollováním (tahem prstu) 

po kontaktech směrem nahoru a dolů si lze v kontaktech listovat. 

Kontakt je zobrazen včetně telefonního čísla. Ke kontaktu lze přiřadit i více 

telefonních čísel, v tom případě se pak u kontaktu zobrazuje pouze číslo s nejvyšší 

prioritou, tedy to číslo, na které voláte u daného kontaktu nejčastěji. Ostatní čísla si 

můžete zobrazit dvojím kliknutím na kontakt nebo přes detail kontaktu. 
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Nad seznamem kontaktů se nacházejí záložky pro filtrování kontaktů a horní lišta 

agendy kontaktů je určena pro zadávání vyhledávacích kritérií v kontaktech, 

viz Obrázek 3. 

 

 

Obrázek 3 - Agenda kontakty 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
Obrázek 4 – Záložky pro filtrování kontaktů  

Záložky pro filtrování kontaktů 

Panel pro zadávání vyhledávacích kritérií 

Počet telefonních čísel kontaktu 

Typ telefonního čísla 

Indikátor uživatele majícího ClinkID účet 

Zobrazí kompletně všechny kontakty, které máte k dispozici 

Vyhledává všechny oblíbené kontakty 

Seznam všech rychlých voleb 

Seznam Vašich kontaktů 

majících ClinkID účet 

Seznam Vašich skupin kontaktů 
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Počet telefonních čísel kontaktu 

Šedý čtvereček s číslem umístěný vpravo od kontaktu (viz Obrázek 3 - Agenda 

kontakty) udává počet telefonních čísel uložených u jednoho kontaktu. Pokud u 

kontaktu není zobrazeno žádné číslo, znamená to, že kontakt má pouze jedno 

telefonní číslo. Kontakt zavoláte přímo jedním kliknutím na kontakt.  
 

 
Obrázek 5 - Detail kontaktu s více telefonními čísly 

 

Pokud má kontakt více čísel, na dvojí kliknutí se rozbalí čísla kontaktu, z nichž 

vyberete to, na které chcete volat. Jedním kliknutím u kontaktu s více čísly zavoláte 

na to číslo, které je kontaktu prioritně přiřazeno. Prioritu zadaných čísel lze 

u rozbaleného kontaktu měnit podržením tlačítka v pravé části kontaktu a jeho 

tažením směrem nahoru posunete kontakt na místo s vyšší prioritou, viz Obrázek 6. 

Po přesunu čísel v kontaktu se tato změna automaticky uloží.  
 

 
Obrázek 6 - Posunutí kontaktu na místo s vyšší prioritou  

Tlačítko pro změnu priority čísel 

Rychlá volba  

Tlačítko pro přiřazení mezi oblíbené 
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Záložky pro filtrování kontaktů 

Kontakty lze filtrovat podle následujících záložek. Aktuálně zvolená záložka je vždy 

zvýrazněná. 

 

VŠECHNY  zobrazuje všechny kontakty  

OBLÍBENÉ zobrazuje všechny položky vybrané mezi oblíbené kontakty 

TOP  zobrazuje 30 nejčastěji volaných telefonních kontaktů  

R. VOLBA  filtruje kontakty, kterým byla přiřazena rychlá volba 

CLINKME filtruje kontakty, které mají vlastní ClinkID účet 

 

Ovládání je na záložkách stejné jako v základním adresáři kontaktů.  

 
 

Panel pro zadávání vyhledávacích kritérií 

Horní lišta v záložce kontaktů slouží pro zadávání vyhledávacích kritérií. Výsledky 

vyhledávání je možné ovlivnit výběrem klávesnice a nastavením aplikace. Je možné 

si vybrat ze dvou typů klávesnice – ClinkMe nebo Retro (Obrázek 7). 

Mezi klávesnicemi se lze přepnout flickem doprava.  
 

 

 

     
Obrázek 7 - Vyhledání kontaktu u klávesnice ClinkMe a Retro  

Tlačítko pro přidání 
nového kontaktu 

Nalezené 

kontakty 

Počet nalezených 

kontaktů 

Lupa pro zvětšení náhledu 



6 

 

V poli pro výběr kritérií se znázorňují aktuálně zvolené znaky. Při volbě klávesnice 

ClinkMe znázorňuje aplikace pro danou klávesu možné alternativy znaků. V případě 

klávesnice Retro se zobrazí konkrétně vybraný znak. Po zadání několika znaků se 

objeví vybrané kontakty, vyhovující těmto znakům. Vybrané kontakty jsou barevně 

zvýrazněny.  

Pokud tedy např. zadáte do vyhledávání 7648, u klávesnice ClinkMe se zobrazí ty 

kontakty, které vyhovují možným alternativám zadané klávesy. U klávesnice Retro se 

nezobrazí žádné kontakty, protože zadaným znakům PGMT nevyhovuje žádný 

kontakt. Mezeru zadáte buď dlouhým podržením nebo flickem na tlačítko space 

(nuly). Smazání všech znaků lze jednoduše provést flickem či dlouhým podržením 

tlačítka Zrušit vše.  

 
 
Počet kontaktů po aplikování filtru 

Aplikace umožňuje několik způsobů vyhledávání kontaktu. 

Počet vyhledaných kontaktů po aplikování filtru a na základě zadaných kritérií je 

k dispozici v poli pro zadávání vyhledávacích kritérií (viz Obrázek 10 - Vyhledávání). 

 

Detail kontaktu 

Klik na ikonu šipky v kruhu v pravé části těla kontaktu vyvolá obrazovku, 

viz Obrázek 8, kde je možné kontakt editovat, přiřadit číslu rychlou volbu, přidat 

telefonní číslo mezi oblíbené kontakty, poslat SMS, poslat Email, poslat ClinkMe 

zprávu zdarma, naplánovat hovor, sdílet (odeslat jako SMS, Email, vCard), volat 

FaceTime a smazat kontakt. 
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Obrázek 8 - Detail kontaktu 

 
Vyhledávání kontaktů 

Vyhledání kontaktů probíhá v závislosti na vybrané klávesnici (ClinkMe nebo Retro ) 

a zadaných daných kritériích. Je možnost i hlasového vyhledávání. 

 

Výběr klávesnice 

Na klávesnici ClinkMe umožní speciální vyhledávací algoritmus při jednom stisknutí 

klávesy zadat všechny možné varianty této klávesy. Pokud tedy stisknete tlačítko 2, 

algoritmus nabízí tyto znaky: A, Á, B, C, Č, 2.    

 

Na klávesnici Retro  opakovaným stisknutím klávesy zadáte konkrétní znak, tak jak 

bylo zvykem u původních tlačítkových telefonů. Při stisknutí klávesy 

2 algoritmus nabídne znak A.  

 

Hlasové vyhledávání umožní vyhledat kontakt vyslovením klíčové kombinace hlásek. 

Můžete si rovněž nastavit možný počet nalezených záznamů. 

 

Váha kontaktu 

Algoritmus navíc bere v úvahu fakt, že je kontakt vyhledáván často – tyto kontakty 

jsou označeny tím vyšší prioritou, čím více jsou volány a tím jsou zobrazovány 

na prvních místech.  
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Mazání výběrových kriterií 

V pravé části lišty pro zadávání vyhledávacích kritérií se nachází tlačítko pro mazání 

zadaného výběru, viz Obrázek 9. Jedním klikem tak postupně smažete zvolené znaky 

a flickem nebo dlouhým podržením tlačítka smažete vše.  
 

 
Obrázek 9 - Tlačítko pro mazání zadaného výběru 

 

Nastavení parametrů pro vyhledávací kritéria 

Vyhledávání lze dále ovlivnit nastavením parametrů aplikace (ikona nastavení panelu 

nástrojů). Zde je možné nastavit, zda chcete hledat v telefonních číslech, v názvu 

společnosti, v emailech či v celém textu).  

 

 
Obrázek 10 - Vyhledávání 

 

 



9 

 

Klávesnice ClinkMe 

Jedná se o výchozí 12-ti znakovou klávesnici v bordó barvě, viz Obrázek 7. Je zde 

aplikován speciální vyhledávací algoritmus, který na základě jednoho kliknutí 

na klávesu počítá možné varianty této klávesy a navrhuje výsledné znaky.  

Pro vyhledání kontaktu CLINK je tedy nutné zadat 25465, pokud tento kontakt volá 

uživatel často, stačí zadat pouze 25 a aplikace jej doporučí na první místo. 

 

 

Klávesnice Retro  

Jedná se o 12-ti znakovou klávesnici v šedé barvě. Na této klávesnici probíhá 

vyhledávání tak, jak bylo zvykem u původních tlačítkových telefonů. Tak, jak jsou 

seřazena písmena na tlačítkách, musí být zadávána – tzn. pro zadání písmena „C“ 

do vyhledávacího řetězce je nutné klávesu 2 stisknout celkem 3x. 
 
 

Přepínání mezi klávesnicemi 

Přepínání mezi klávesnicemi ClinkMe a Retro funguje na vodorovný flick 

po klávesách oběma směry, viz Obrázek 11. 

 

Vysunutí a skrytí klávesnice 

Klávesnici vysunete nad ovládací menu flickem po tlačítcích směrem nahoru. 

Klávesnici skryjete flickem směrem dolů, viz Obrázek 11. Klávesnici lze také 

vysunout kliknutím na ikonu v panelu nástrojů nebo kliknutím do vyhledávacího 

okna. 
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Obrázek 11 - Manipulace s klávesnicí 

 

 

Funkčnost tlačítek 

Všechny klávesy obou klávesnic fungují na kliknutí. Spodní klávesy fungují 

i na flick. Kliknutím na klávesu vpravo (Obrázek 9) smažete naposledy zadanou 

volbu, flickem nebo dlouhým podržením na ní smažete celé zadání. Kliknutím 

na prostřední tlačítko, zapíšete nulu, flickem nebo dlouhým podržením zadáte jako 

vyhledávací kritérium na klávesnici ClinkMe mezeru. Kliknutím na tlačítko vlevo 

(ikona sluchátka) zavoláte vyhledané číslo, flickem na klávese zavoláte na klávesnici 

ClinkMe rychlou volbu.  

 

Hlasové vyhledávání kontaktu 

Krom klasického vyhledávání díky mačkání tlačítek na klávesnici máte k dispozici 

také vyhledávání hlasové. Pokud je povoleno (v modulu Více – Nastavení – 

Vyhledávání), potom můžete využít téměř bezdotykové vyhledávání a zároveň si 

nastavit, kolik nalezených slov odpovídajících zadání si přejete zobrazit. 

Přepínání 
mezi 
klávesnicemi 

Přepínání 
mezi 
klávesnicemi 

Skrytí klávesnice 

Vysunutí 
klávesnice 



11 

 

Aplikace dokáže vyhledávat jednotlivé kontakty také v jazycích Španělština, 

Francouzština, Angličtina a Němčina, pokud je máte nastaveny jako výchozí ve 

Vašem zařízení. 

 

Vyhledávání hlasem spustíte jednoduše poklepnutím na klávesnici s mikrofonem, 

která (pokud ji tedy nemáte nastavenu jako výchozí) je k dispozici jako třetí 

klávesnice hned za Retro klávesnicí. Poté, co Vás aplikace vyzve dialogem „Mluvte 

prosím“, máte zhruba 3 vteřiny na zadání požadavku. Následně začne aplikace 

dialogem „Zpracovávám …“ zpracovávat Vámi zadané údaje a zobrazí výsledek. 

Pokud máte v nastavení zadáno více záznamů než jeden (tedy 3 a nebo 5), můžete si 

je zobrazit klepnutím do zadávacího pole.  

 

 
Obrázek 12 - Hlasové vyhledávání 
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Zvětšení pohledu na adresář kontaktu 

Na levé straně hlavičky se nachází ikona ve tvaru lupy pro zvětšení pohledu 

na kontakty, viz Obrázek 13 – Zvětšení/zmenšení pohledu. 

 

 

                    
Obrázek 13 – Zvětšení/zmenšení pohledu 

 
 

Kliknutím na ikonu lupy se zvětšíte náhled na kontakty, viz Obrázek 13. Návrat 

do původního náhledu funguje také na kliknutí na ikonu lupy. Přímo na kontaktech 

funguje také zoom standardním ovládáním dvěma prsty (pinch), viz Obrázek 14.  
 

Kliknutím na lupu lze náhled zvětšit a následně zmenšit 

V tomto modu nelze přidat 

kontakt do oblíbených! 
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Obrázek 14 - Zoom obrazovky 

 

Rychlá volba 

Číselná zkratka, která slouží k jednoduchému vytáčení kontaktu, bez nutnosti jeho 

hledání v okně dialeru. Rychlou volbu přidáte editováním detailu kontaktu (Rozšířený 

detail), viz Obrázek 15. Přidaná rychlá volba se zobrazí v pravém rohu těla kontaktu. 

Rychlou volbu zavoláte na klávesnici ClinkMe vypsáním konkrétního čísla a 

flickem/dlouhý podržením na klávese rychlá volba.  
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Obrázek 15 - Rychlá volba, oblíbený kontakt 

 

Oblíbený kontakt 

Kliknutím na ikonu kontaktu se kontakt označí hvězdičkou, která se objeví v ikoně 

kontaktu, čímž je daný kontakt označen jako oblíbený. Kontakt se tímto promítne 

ve všech složkách oblíbených v celé aplikaci ClinkMe. Kontakt z oblíbených 

odeberete opět kliknutím na ikonu kontaktu, tím dojde k odznačení hvězdičky. 

Dalším způsobem jak lze kontakt přidat do oblíbených je označením v detailu 

kontaktu (Rozšířený detail) nebo v hromadném přidání v modulu Oblíbené, 

viz Obrázek 15. 

 

Rychlé odesílání zpráv 

 

Pokud chcete rychle odeslat email nebo SMS je možné tak učinit flickem na 

kterémkoliv záznamu v seznamu kontaktů. 

 

Rychlá volba 

Tlačítko pro změnu 
priority čísel 

Přidání do oblíbených 
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 Obrázek 16 – Rychlé odesílání zpráv 

  

Skupiny 

Pomocí ClinkMe můžete spravovat kontakty v jednotlivých skupinách, které si 

vytvoříte. Aplikace ClinkMe primárně pracuje se skupinami kontaktů, které jsou 

uloženy v systému iOS. Každý kontakt však pochází z jiného zdroje (z iCloudu, 

z Exchange účtu, z Gmail účtu aj.), v systému iOS a aplikaci ClinkMe se Vám pak 

budou zobrazovat kontakty a skupiny pouze z těch zdrojů, které podporují 

synchronizaci kontaktů a tato synchronizace je zapnutá. 

Aplikace ClinkMe nyní podporuje pouze skupiny kontaktů, které pocházejí z těchto 

zdrojů: 

• kontakty a skupiny, které jsou uloženy na Vašem zařízení 
• kontakty a skupiny, které se nacházejí na Vašem iCloud a Google účtu 
• kontakty a skupiny, které se nacházejí na Vašem Exchange účtu. 

 

Lokální skupiny 

Pokud nemáte své zařízení svázáno s iCloud nebo máte vypnutou synchronizaci 

kontaktů v rámci iCloud, pak jsou všechny kontakty a skupiny vytvořeny lokálně, tj. 

pouze na daném zařízení. 

Pokud se ale rozhodnete synchronizovat svoje kontakty přes službu iCloud, pak se 

automaticky u všech kontaktů a skupin změní zdroj z "Lokální skupina" na " iCloud". 
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Tím se změní i ikona skupiny. Zároveň, pokud si uživatel vypne synchronizaci 

kontaktů s iCloud a rozhodne se ponechat si data na zařízení (volba, která se uživateli 

zobrazí při vypínání synchronizace kontaktů), pak se automaticky změní zdroj z 

"iCloud" na "Lokální skupina".  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Název zdroje ve Vašem zařízení nemusí být však vždy pojmenován „Lokální 

skupina“. Záleží na typu Vašeho zařízení, proto je možné, že na některých zařízeních 

budete mít uvedeno místo názvu „Lokální skupina“ název „V iPhonu“ nebo „Moje 

PC“ apod.  

 

Skupiny Exchange 

Skupiny, které jsou synchronizovány se zdrojem "Exchange" není možné na zařízení 

měnit, tj. vytvořit novou skupinu, upravit nebo smazat stávající skupinu. Zároveň není 

možné u těchto skupin přidávat nebo odebírat kontakty. Na zařízení s iOS jsou proto 

tyto skupiny pouze v režimu "pouze pro čtení". Uživatel, který používá synchronizaci 

s Exchange a chce používat skupiny v aplikaci ClinkMe si musí tyto skupiny vytvořit 

například v programu Outlook. 

 

Skupiny ClinkMe 

Mimo skupin, které jsou uložené v systému iOS na základě zdrojů, které máte 

definované jako účty v nastavení, aplikace ClinkMe obsahuje a podporuje i vlastní typ 

skupiny. Tato skupina Vám umožní přidat si kontakty, které pocházejí z různých 

Ikona skupiny při 

zapnuté synchronizaci 

kontaktů 

Ikona skupiny 

při vypnuté 

synchronizaci 

kontaktů 
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zdrojů. Můžete si tak vytvořit skupiny, ve které budete mít kontakty pocházející jak 

z Exchange tak i ze služby iCloud. 

V případě, že máte zapnutý parametr pro synchronizaci metadat a nastavení přes 

službu iCloud, pak se v rámci této synchronizace budou přenášet i informace o těchto 

ClinkMe skupinách (nepřenáší se informace o skupinách, které jsou uloženy v 

systému iOS, o jejich případnou synchronizaci se stará systém iOS sám). 

 

Zobrazení skupin 

Na základě zdroje, ze kterého skupiny pocházejí, mají jednotlivé skupiny i různé 

ikony: 

 

Skupina kontaktů ze zdroje Exchange při vypnuté synchronizaci kontaktů. 

 

Skupina kontaktů ze zdroje Exchange při zapnuté synchronizaci kontaktů. 

 

ClinkMe skupina. 

 
 
 

 

Vytvoření skupiny 

Skupinu v ClinkMe vytvoříte tak, že v modulu Dialer v záložce Skupiny kliknete na 

tlačítko + umístěné v pravém horním rohu. Následně vyplníte název Skupiny a 

přiřadíte skupině obrázek ze svého adresáře nebo pořídíte obrázek fotoaparátem. Poté 

kliknutím na tlačítko Dále vybrete zdroj skupiny a kontakty, které chcete, aby do této 

skupiny spadaly. 

 

 

 

 

Skupina kontaktů z iCloud 

Obrázek 17 - Ikony jednotlivých skupin 
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Úprava skupiny 

Kliknutím na detail skupiny můžete měnit parametry skupiny – ikonu skupiny, 

přidávat a odebírat kontakty, měnit název skupiny. Po smazání všech kontaktů ve 

skupině se smaže i celá skupina! 

  

Zdroj skupiny 
Počet kontaktů 

ve skupině 

Detail skupiny 

Obrázek 18 - Vytvoření nové skupiny kontaktů 
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V modulu Dialer v detailu kontaktu naleznete nabídku Skupiny. Zde uvidíte seznam 

skupin, do kterých daný kontakt patří a můžete označit, zda chcete, aby kontakt do 

skupiny patřil či nikoliv. Zároveň není možné odškrtnout skupinu ze zdroje Exchange. 

Smazání 

kontaktu ze 

skupiny  - 

flickem na 

kontaktu 

Po kliknutí na text 

v editačním modu je možné 

změnit název skupiny 

Obrázek 19 - Úprava skupiny 
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Obrázek 20 - Skupiny, do kterých kontakt patří 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud v nastavení aplikace ClinkMe – obecné – skupiny exchange – vypnete skupiny, 

které zde máte, v modulu dialer v záložce Skupiny se nebudou zobrazovat ty skupiny, 

které obsahují kontakty z vypnuté exchange skupiny. 

 

Odeslání zprávy osobám ve skupině 

Pokud flicknete po dané skupině, zobrazí se tlačítka SMS/cWriter/Clink. Při volbě 

cWriter se zobrazí obrazovka cWriteru se všemi kontakty, které skupina obsahuje. 

Díky tomu je tak možné najednou odeslat zprávu všem kontaktům v dané skupině. 

Bohužel v této verzi prozatím není možné odeslat SMS a clinkme zprávu všem 

osobám ze skupiny, proto jsou tato talčítka neaktivní. 
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Obrázek 21 – Odeslání zprávy ze skupin 

 

 

V detail skupiny flickem po kontaktu zobrazíte 

také tlačítka SMS/cWriter/Clink stejně tak jako v 

dialeru. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
       

 

Obrázek 22 – Odeslání zprávy z detail skupiny 



22 

 

 

CWRITER – PISATEL ZPRÁV 

Psaní různých druhů zpráv 

 

 

CWriter je univerzální pisatel zpráv. Zde si můžete přednastavit zprávu a následně se 

rozhodnout, zda ji chcete poslat přes ClinkMe, iMessage a nebo emailem. CWriter 

Vám umožní nastavit všechny tři možnosti i pro více kontaktů. 

 

Odeslání zprávy pomocí CWriteru jednomu kontaktu 
 

Tlačítka ClinkMe, SMS, Email slouží pro rychlou volbu odeslání zprávy výhradně 

pro primární kontakt. Takto lze rychle nastavit druh zprávy, kterou chcete kontaktu 

zaslat. Aplikace Vám automaticky nabídne okno konverzace ClinkMe, v případě, že 

jste vybrali ClinkMe zprávu jako na obrázku znázorněném níže. Stejně tak Vám 

otevře okno pro psaní SMS nebo Emailu podle Vaší volby. 

 

Např. chceme odeslat zprávu kontaktu, který má založen clinkID účet, má 2 tel. čísla 

a 2 emailové účty. Zprávu mu chceme zaslat na clinkID účet, na obě tel. čísla a na 

jeden z emailových účtů. V tomto případě klikneme na tlačítko ClinkMe, abychom 

docílili toho, že se zde objeví číslo 1 jako příznak toho, že na clinkID účet bude 

odeslána ClinkMe zpráva z otevřené konverzace. Poté klikneme na tlačítko SMS, kde 

se zobrazí okno pro výběr telefonního čísla, na které chceme zprávu zaslat. V našem 

případě zaškrtneme obě telefonní čísla. Nakonec klikneme na tlačítko Email a 

následně se zobrazí okno pro výběr emailového účtu. V našem případě vybereme 

pouze jeden exaktní účet. 

Dále napíšeme zprávu a klikneme na tlačítko Odeslat.  

Aplikace nám nabídne nejdříve otevřenou konverzaci ClinkMe s předvyplněnou 

zprávou, kterou postačí pouze odeslat. Po jejím odeslání se zobrazí okno pro odeslání 

emailové zprávy s předvyplněným textem, který rovněž postačí pouze odeslat. A jako 

poslední se zobrazí okno SMS zprávy s předvyplněným textem a uvedenými oběma 

telefonními čísly kontaktu, kde opět stačí pouze odeslat. 

2 
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Nad klávesnici se zobrazuje funkční lišta pro pohyb v textu, která umožňuje vložit 

speciální znaky a symboly a zároveň se pohybovat v delším textu pomocí šipek. 

Šipky umožňují pohyb buď po jednotlivých znacích nebo po celých slovech. Lištu pro 

pohyb v textu je možné skrýt v nastavení aplikace. Konkrétně v Nastavení – záložka 

Obecné – Klávesnice – Lišta pro pohyb v textu. 

 

 

 

 

 
Obrázek 23 – CWriter – odeslání zprávy  

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 24 – CWriter - výběr druhu zprávy 

 

Tlačítko pro vybrání ClinkMe zprávy. 

Tlačítko pro vybrání telefonního čísla kontaktu pro zaslání iMessage. 

Tlačítko pro práci s kontaktními informacemi a s příznakem 
počtu kontaktů 

Tlačítko pro vybrání emailového účtu pro 
zaslání Emailu. 

Lišta pro pohyb v textu. 

Tlačítko pro odeslání zpráv. 

Kliknutím vyberete, 
zda ClinkMe zprávu 
odeslat chcete či 
nikoliv. 

Tlačítko pro přidání dalších kontaktů, kterým se 
odešle stejná zpráva jako primárnímu kontaktu. 
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Zaslání zprávy pomocí CWriteru více kontaktům 

Pomocí tlačítka Otevřená kniha, umístěného vlevo od tlačítka Odeslat, se zobrazí 

okno pro práci s kontaktními informacemi. Zde je možné nastavit druh zprávy, který 

bude odesílán a také případně na které kontaktní informace.  

 

Tlačítkem + v pravém horním rohu přidáte další kontakty, kterým bude zaslána 

identická zpráva jako primárnímu kontaktu. I zde můžete nastavit druh zprávy, který 

bude zaslán. Odebrat lze pouze přidané kontakty, primární kontakt odebrat nelze. 

 

Druh zprávy, který můžete exaktně vybrat, je email nebo iMessage (SMS zdarma). 

Pro telefonní číslo je možné vybrat pouze iMessage, pro email jak iMessage tak 

emailovou zprávu. Vybraný druh zprávy je označen modře, jak můžete vidět na 

obrázku níže. 

 

 

 
 
Obrázek 25 – Přidání dalších kontaktů pro zaslání zprávy 

 
 
 
 
 
  

Tlačítko pro výběr 
iMessage na 
konkrétní tel. číslo. 

Tlačítko pro výběr 
emailové zprávy na 
konkrétní emailový 
účet. 

Tlačítko odebrání kontaktu. 

Tlačítko pro výběr 
SMS zprávy na dané 
tel. číslo. 

Tlačítko pro výběr 
ClinkMe zprávy. 
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OBLÍBENÉ 

Základní ovládání aplikace z obrazovky oblíbené 

 

 

Pro vedení skupiny oblíbených kontaktů je určena obrazovka Oblíbené, ikona 

s hvězdičkou OBLÍBENÉ v panelu nástrojů (toolbar).  

 

Modul oblíbených kontaktů 

Oblíbené kontakty jsou uloženy i s fotkami do okna po devíti kontaktech na jednu 

stránku, viz Obrázek 276. Oblíbených kontaktů může mít uživatel nastavených tolik, 

kolik potřebujete – počet je omezen na 20 stránek vždy maximálně po 9 kontaktech 

na stránku. Po zaplnění první stránky oblíbených kontaktů se další kontakty zobrazí 

na další stránku. Mezi stránkami se lze pohybovat flickem (tahem prstu) doprava či 

doleva. 

 

Přejmenování stránek oblíbených kontaktů 

Jednotlivé stránky oblíbených kontaktů lze velmi snadno přejmenovat z tradiční 

„Oblíbené“ na jakýkoli název, který si právě zvolíte. Postačí kliknout na tlačítko 

 umístěné v levém horním rohu, díky němuž se dostanete do editačního modu. 

 

 
Obrázek 26 - Přejmenování stránek oblíbených 

3 
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Obrázek 27 - Agenda oblíbených kontaktů 

 

Ovládání obrazovky oblíbených 

Horizontální pohyb mezi ikonami oblíbených - pohyb mezi jednotlivými stránkami 

probíhá pomocí levého či pravého flicku přes obrazovku. Ve spodní části okna jsou 

zobrazeny navigační tečky, pomocí nichž je také možné scrollovat (listovat) mezi 

stránkami. Vertikální pohyb v modulu oblíbených - pohybem seshora dolů 

přes obrazovku povytáhnete další menu oblíbených se dvěma záložkami. 

 

Hromadné přidávání kontaktů mezi oblíbené 

Pomocí tlačítka plus v pravém rohu obrazovky lze hromadně přidávat kontakty. 

V okně se seznamem kontaktů probíhá vyhledávání stejným způsobem jako 

na obrazovce dialeru.  

Kliknutím na ikonu kontaktu, lze kontakt přidat mezi oblíbené. V levém rohu ikony 

kontaktu se zobrazí hvězdička jako příznak oblíbeného kontaktu. Pro ukončení 

Tlačítko pro hromadné přidávání 
kontaktů do oblíbených 

Záložky pro jednotlivé akce 

Počet tel. čísel kontaktu 

Typ tel. čísla 

Příznak toho, že s kontaktem máte 
vygenerovaný šifrovací klíč 
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hromadného přidávání oblíbených kontaktů stiskněte tlačítko s hvězdičkou umístěné 

v levém horním rohu aplikace.  

 

 

 

 

 
Obrázek 28 - Hromadné přidávání kontaktů do oblíbených 

  

Tlačítko pro návrat do modulu Oblíbené 

Označení kontaktu za oblíbený 



28 

 

Záložky pro jednotlivé akce na oblíbených kontaktech 

Záložka 

Sluchátko 

Je určena pro volání oblíbenému kontaktu. Jakmile uživatel klikne 

na oblíbený kontakt, aplikace zjistí, zda je u kontaktu uloženo 

telefonní číslo – pokud ano, začne jej vytáčet. Nemá-li kontakt tel. 

číslo, zůstane ikona kontaktu zesvětlena. 

Záložka 

SMS/Email  

Je určena pro SMS/Email zprávu oblíbenému kontaktu. Jakmile 

uživatel klikne na oblíbený kontakt, aplikace zjistí, zda je u kontaktu 

uloženo telefonní číslo/emailová adresa – pokud ano, otevře okno pro 

novou zprávu. Nemá-li kontakt tel. číslo nebo email, zůstane ikona 

kontaktu zesvětlena.  

 

Např. Na kontakt bez emailové adresy nelze ze záložky Zpráva odeslat žádný email.  

Aktuálně zvolená záložka je zvýrazněna., viz Obrázek 29. 

 

 

 

    
 

Obrázek 29 - Záložky pro jednotlivé akce na oblíbených kontaktech 

 

  

Oblíbené, jimž je možno 
zavolat, jsou zvýrazněny 

Oblíbené, jimž je možno zaslat 
SMS/Email, jsou zvýrazněny 

Oblíbené, jimž je možno 
poslat ClinkMe zprávu 
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Editování oblíbených kontaktů 

Ikony je možné v modulu Oblíbené na obrazovce seřadit tak, aby je bylo možné 

seskupovat například do okruhu rodina, práce, přátelé. Ikony lze přesouvat jak 

v rámci jednoho okna, tak v rámci více oken. 

Dosáhnout režimu pro úpravy lze pomocí dlouhého podržení ikony kontaktu. Jakmile 

se ikony rozkmitají, je režim pro úpravy přístupný a ikonu lze přesunout. Vystoupit 

z režimu úprav lze pomocí tlačítka Hotovo v pravém horním rohu aplikace, viz  

 

Obrázek 30. 

 

 

 

 
 

 
Obrázek 30 - Manipulace s oblíbenými kontakty 

  

Pohyb mezi 
stránkami 

Navigační tečky 

Ikona pro odstranění 
kontaktu z oblíbených 

Tlačítko pro ukončení 
režimu úpravy kontaktů 
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Odstraňování oblíbených kontaktů 

Aby bylo možné kontakt z oblíbených odstranit, je třeba uvést ikony do režimu 

pro editování. Dosáhnout režimu pro úpravy lze pomocí dlouhého držení ikony 

kontaktu. Jakmile se ikony rozkmitají, je režim pro úpravy přístupný. V levém horním 

rohu ikony se objeví tlačítko pro odstranění kontaktu z výběru oblíbených. Stisknutím 

tohoto tlačítka je kontakt odstraněn a již není zobrazován ve složce oblíbených 

kontaktů aplikace. Pro ukončení režimu pro úpravy je třeba stisknout tlačítko Hotovo. 
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HOVORY 

Základní ovládání aplikace hovorů 

 

 

Základem ovládání aplikace je jednoduchý toolbar (panel nástrojů) ve spodní části 

obrazovky, který umožňuje přepínání mezi jednotlivými obrazovkami aplikace. 

Pro přístup do plánovače hovorů slouží následující ikona - Obrázek 31. 

 

 

Agenda slouží k jednoduchému přehledu všech naplánovaných hovorů, 

jež uživatel potřebuje vyřídit. Dále slouží pro jednoduchou statistiku 

uskutečněných hovorů. 

 

 

 

Plánované hovory 

Záložka zobrazuje jednoduchý přehled všech naplánovaných hovorů, které jsou 

stanovené na určité datum, viz Obrázek 32 – Plánování hovorů. Hovory jsou 

zobrazeny spolu s naplánovaným datem a časem volání. 

Seznam je také rozdělen podle časové osy. Pokud vyprší termín naplánovaného 

hovoru a uživatel naplánovaný kontakt nezavolá, dané hovory jsou prosvíceny 

červeně. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Obrázek 31 - 

Ikona hovorů 
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Obrázek 32 – Plánování hovorů 

 

Změna naplánovaného hovoru 

Pokud je nutné změnit čas či datum naplánované události, lze použít dlouhý stisk 

na řádek. Dojde k zobrazení detailu události (viz Obrázek 33 – Změna naplánovaného 

hovoru), ve které lze nastavení naplánování změnit. 

 

Hromadné plánování hovorů 

Vstup do detailu události 

Datumově plánované 
hovory 

Vyřízené hovory 

Hovory k vyřízení 
 

Historie volání 

30 nejčastěji volaných kontaktů 
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Obrázek 33 – Změna naplánovaného hovoru 

 

Přesun plánovaného hovoru do záložky hovorů K vyřízení 

Naplánovaný hovor lze jednoduše přesunout do hovorů K vyřízení. Naplánovaný 

hovor dlouze podržíme, až nám vyskočí tlačítko K vyřízení. Po kliknutí na něj se 

automaticky tento naplánovaný hovor přesune do záložky hovorů K vyřízení, viz 

Obrázek 34 – Přesun plánovaného hovoru do záložky hovorů K vyřízení. 

 

 
Obrázek 34 – Přesun plánovaného hovoru do záložky hovorů K vyřízení 
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Smazání naplánované události 

Smazání naplánované události lze provést pomocí tlačítka Upravit v levém horním 

rohu aplikace. Následně se zobrazí ikony s akcí Smazat. Pokud chceme smazat pouze 

vybraný záznam, klikneme na ikonu červeného puntíku a klikneme na tlačítko 

Smazat, které se objeví vpravo u kontaktu, viz Obrázek 35. Po smazání všech 

záznamů stačí klinout na tlačítko Hotovo.  

 

 

 

    
Obrázek 35 - Smazání naplánované události 

 

Hromadné plánování události 

Přidání naplánované události probíhá po stisknutí tlačítka plus v pravém horním rohu 

obrazovky hovorů, viz Obrázek 32 – Plánování hovorů. V okně se seznamem 

kontaktů probíhá vyhledávání stejným způsobem jako na obrazovce dialeru. 

Kliknutím na kontakt naplánujete hovor (viz Obrázek 36).  

 

Po naplánování hovoru se v ikoně kontaktu objeví ikona fajfky či budíčku. Budíček 

pro hovor datumově plánovaný, fajfka pro hovor k vyřízení. Pro ukončení 

Smazání naplánované události pomocí 
kliknutí na červené kolečko vedle 
události, kde se objeví tlačítko Smazat. 
 

Ukončí a uloží veškeré úpravy 
plánovaných hovorů 
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hromadného plánování hovorů stiskněte tlačítko Hotovo umístěné v pravém horním 

rohu.   

 

    
Obrázek 36 - Hromadné plánování hovorů 

 

Hovory k vyřízení 

Záložka zobrazuje jednoduchý přehled všech naplánovaných hovorů, které je třeba 

vyřídit. Nemají stanovené určité datum. 
 

Přeplánování hovoru 

Z této záložky je možné upomínku přeplánovat s datem. Po stisku ikony šipky v těle 

plánovaného hovoru je zobrazen detail kalendáře, kde lze hovor nastavit, přeplánovat.  

 

Mazání události 

Plánovaný hovor lze smazat ze seznamu kliknutím na tlačítko Upravit a následným 

kliknutím na ikonku, která vyvolá tlačítko Smazat. 
 

Vstup do detailu naplánované události  

Vstup do detailu naplánované události je umožněn přes ikonu šipky, která je umístěna 

vpravo na každém naplánovaném řádku (viz Obrázek 36 - Hromadné plánování 

Ikona hovorů 
K vyřízení 

Ikona 
Plánovaných 
hovorů 
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hovorů). Pokud se jedná o událost, která byla přidána k vyřízení, jsou uloženy 

atributy, jako je telefonní číslo, jméno kontaktu a případná přidaná poznámka.  

Pokud se jedná o událost naplánovanou datumově, jsou zobrazeny detaily 

o nastaveném čase a datu, telefonní číslo a jméno kontaktu. Tlačítkem šipky v těle 

datumu dojde k vyvolání obrazovky kalendáře pro upravení detailů. 

 

 

Vyřízené hovory 

Jakmile je hovor uskutečněn, je propsán do záložky vyřízené, viz Obrázek 37. V horní 

části obrazovky po kliknutí na tlačítko Označit jsou k dispozici akce (vše k 

odstranění, vše do seznamu volání), které je možné s událostmi hromadně provádět: 
 

Vše k odstranění všechny hovory v seznamu jsou označeny ke smazání 

Vše do seznamu volání  všechny hovory v seznamu jsou označeny k přesunutí zpět 

do záložky K vyřízení 

Použít provede jednu z výše zmíněných akcí, která byla označena 

 

 

 

 
Obrázek 37 - Vyřízené hovory 

 

Události je tímto způsobem možné upravovat nebo mazat jak hromadně, tak 

i po jednotlivých událostech. V levé části řádku je zobrazena ikona pro smazání, 

Tlačítko pro 
provedení akce 

Ikona pro smazání, ponechání a 
předání zpět k vyřízení 

Tlačítko Označit umožňuje hromadné označení všech 
hovorů pro přesun do záložky K vyřízení nebo odstranění 
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ponechání, předání zpět k vyřízení. Mezi těmito akcemi se lze posunovat kliknutím na 

tuto ikonu. 

Ikony slouží pro jednotlivé označení řádků, jestliže nespadají pod hromadnou akci – 

např. smazání nebo přesunutí. 

 

Historie 

Jedná se o záložku se statistikou hovorů aplikace ClinkMe, viz Obrázek 38. 

Konkrétně modul Více – Historie. Jsou zde zobrazeny ty hovory, které byly 

uskutečněny jeden měsíc zpětně – starší hovory se automaticky promazávají. Seřazení 

hovorů probíhá sestupně, podle počtu uskutečněných hovorů daného kontaktu 

z aplikace – tzn. nejčetnější volání se objevují na předních polích. U každého 

kontaktu je zobrazeno jméno kontaktu, datum posledního volání a telefonní číslo, na 

které bylo voláno.  
 

   
 

 
Obrázek 38 – Historie volání 

  

Poslední volání je prosvíceno modře. 
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DETAIL KONTAKTU 

Hlavní funkčnost detailu kontaktu 

 

 

Pro zobrazení detailu kontaktu klikneme na ikonu šipky a následně se zobrazí okno 

s dalším menu, které obsahuje tyto možnosti: 

 

Standardní detail 

Po zvolení této možnosti se zobrazí okno pro editování informací o kontaktu (foto, 

jméno, příjmení, společnost, tel. čísla, emaily, web, adresa a další pole). 

 

Rozšířený detail 

Po zvolení této možnosti se zobrazí okno pro zařazení tel. čísla do oblíbených, přidání 

rychlé volby a pro změnu priority čísel. Tel. číslo přidáme do oblíbených kliknutím na 

ikonu šedé hvězdičky, která se následně probarví žlutě. Pro zadání rychlé volby 

klikneme do pole umístěného vedle tel. čísla. Poté se zobrazí numerická klávesnice, 

na níž zvolíme číslo rychlé volby. Změnu priority čísel provedeme kliknutím na ikonu 

třech vodorovných čar a tažením, viz Obrázek 6.  
 

Odeslat zprávu 

Jakmile zvolíme možnost Odeslat zprávu, je systémem zobrazen CWriter, který 

umožňuje zaslat několik druhů zpráv (viz Obrázek 23 – CWriter – odeslání zprávy). 

 

Naplánovat hovor 

U daného kontaktu je dostupná akce naplánování hovoru, který je ukládán v interním 

kalendáři aplikace. Po kliknutí na možnost Naplánovat hovor se zobrazí okno 

kontaktu s možností výběru tel. čísla (pokud jich má kontakt více), výběru data a času 

hovoru a přidání poznámky. Aplikace Vám v daný čas nabídne kontakt k zavolání, 

odložení času volání či přesunu hovoru k vyřízení. Naplánované hovory se propíší do 

modulu Hovory (záložka Plánované). 

5 
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Přidat na „Call list“ 

Po kliknutí na možnost Přidat na „Call list“ se zobrazí okno kontaktu s možností 

výběru tel. čísla (pokud jich má kontakt více) a přidání poznámky. Hovory přidané do 

seznamu k vyřízení se propíší do modulu Hovory (záložka K vyřízení). 

 

Sdílení kontaktu 

Funkce umožňuje odesílat informace o kontaktu jiným uživatelům. Informace je 

možné zaslat jako vCard vizitka pomocí e-mailu, text pomocí SMS, text pomocí 

e-mailu nebo vCard pomocí ClinkMe. V případě odeslání textu pomocí SMS a e-

mailu se otevře klasické okno pro odesílání zpráv a jsou odeslány informace 

o kontaktu, které si uživatel zvolí.  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
 

Obrázek 39 – Odeslání vCard pomocí ClinkMe 
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Pokud se rozhodnete sdílet kontakt přes vCard pomocí ClinkMe, zobrazí se Vám 

po zvolení této varianty okno pro výběr informací o kontaktu, které chcete dotyčnému 

zaslat. Pokud kliknete na tlačítko Dále, vCard se odešle a zobrazí se v konverzaci. 

Pokud na vCard kliknete, zobrazí se okno informací o kontaktu, které můžete přidat 

ke stávajícímu kontaktu nebo si vytvořit kontakt nový.  

 
Volání Facetime 

Jedná se o službu pro videohovory přes WiFi. Služba využívá zabudovanou 

videokameru na přední straně telefonu. Pokud jsou oba hovořící vybavení iPhone 4 

(nebo vyšším) a jsou v dosahu WiFi, stačí klepnout na ikonku Facetime a automaticky 

se spojí hovor přes WiFi včetně videa.  

 

 

Smazání kontaktu 

Pro smazání kontaktu z telefonu je možné využít možnost Smazat kontakt. V případě, 

že bude kontakt vymazán v aplikaci ClinkMe, bude smazán i ze systémového adresáře 

telefonu. 

 

 

Bezpečný klíč pro komunikaci 

Bezpečný klíč slouží pro šifrovanou komunikaci. Pro využití téo funkce musíte mít 

předplacený balíček ClinkMe Secure. S kontaktem, se kterým chcete zahájit 

šifrovanou komunikaci, si vygenerujete specifický šifrovací klíč. Tento klíč pak dané 

osobě musíte nasdílet např. prostřednictvím QR kódu a poté již nemá možnost třetí 

strana bez znalosti klíče Vaše zprávy dešifrovat. Bližší informace o zasílání 

šifrovaných zpráv naleznete v kapitole č.11 – šifrovaná komunikace.  
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NÁPOVĚDA 

Zobrazení nápovědy 
 

 

Klikneme-li na poslední ikonu panelu nástrojů (ikona se třemi tečkami), přepneme se 

na nabídku dalších modulů, kde vybereme nabídku Centrum nápovědy. Po kliknutí na 

tuto nabídku se zobrazí podnabídky nápovědy, viz  

Obrázek 40 - Centrum nápovědy, základní instrukce, nejčastější otázky (FAQ), uživatelský 

manuál a možnost kontaktování podpory.  

Po kliknutí na Základní instrukce se nám rozbalí nabídka modulů, ze kterých si 

uživatel vybere ten, který ho nejvíce zajímá. Následně se mu zobrazí dokument 

s popisem vybrané části aplikace. V podnabídce Nejčastější otázky (FAQ) jsou 

zodpovězeny všechny nejčastější otázky, které mohou uživatele zajímat. Při kliknutí 

na Manuál je uživateli zobrazena detailní uživatelská dokumentace aplikace. 

Podnabídka Kontaktovat podporu umožňuje zaslat zprávu o problémech či dotazech 

vývojářům aplikace.  
 

6 
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Obrázek 40 - Centrum nápovědy 

NASTAVENÍ 

Základní nastavení parametrů aplikace 
 
 

Obecné 

Zde je možné si nastavit obecné vlastnosti aplikace jako je obecná funkčnost 

klávesnice včetně zvuku kláves a vibrací viz Obrázek 44 – Nastavení aplikace.  

 

Záložka TOP umožňuje skrýt oblíbené kontakty, případně zobrazit počet volání 

daného kontaktu. Pokud je tento parametr zapnutý, v záložce TOP se nezobrazují 

položky, které jsou označené jako oblíbené. V nastavení záložky TOP také flickem 

určíme, zda chceme zobrazovat v pravém spodním rohu u kontaktu počet volání. Viz 

Obrázek 44 – Nastavení aplikace. 

 

Můžete si také nastavit SMS doručenky podle svého operátora. Další položkou, 

kterou je možné nastavit je velikost písma zpráv v modulu Zprávy. K dispozici je 

malé, střední a velké písmo. 

7 
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Dalším parametrem je výběr skupiny, v níž určujete, jaké kontakty, chcete zobrazovat 

v souvislosti se skupinami Vašeho Exchange účtu, např. je vytvořena skupina Práce, 

v níž máte pracovní kontakty a skupina Rodina s kontakty své rodiny. Pokud si 

přidáte do oblíbených některý kontakt ze skupiny Rodina a naplánujete hovor ke 

kontaktu z této skupiny, vypnutím skupiny Rodina se kontakty smažou z Vašeho 

seznamu kontaktů. Tudíž se smažou i naplánované hovory a kontakty  se 

v oblíbených zobrazují s vykřičníkem (viz Obrázek 41). Zapnutím skupiny se 

kontakty opět zobrazí v seznamu kontaktů, zobrazí  se i naplánované hovory a 

kontakty budou opět přiřazeny mezi oblíbené.  

 
Obrázek 41 - Zobrazení oblíbených z vypnuté skupiny 

 

Poslední parametr obecného nastavení se týká sběru diagnostických dat. Tím, že tento 

parametr zapnete, pomůžete nám ClinkMe vylepšit. Diagnostická data neobsahují 

žádné Vaše osobní údaje, údaje o Vaší poloze nebo data uložená v aplikaci ClinkMe. 

 

Vyhledávání 
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V nastavení aplikace si můžete nastavit parametry vyhledávání kontaktů. V nastavení 

parametru vyhledávání kontaktů si stačí vybrat, kde chcete vyhledávat – v číslech, 

v názvu společnosti, v emailech, v celém textu. Variantu zvolíte flickem (máznutím) 

doprava a zrušíte flickem doleva. Následující symboly znázorňují, zda je vybraná 

varianta zvolena či nikoliv. 
 

 
 

 

Pokud máte zaškrtnuto vyhledávání v celém textu: aplikace hledá kdekoliv ve 

znacích, hledá pouze ve jméně a příjmení, nehledá v emailu, ve společnosti ani v 

číslech. Pokud nemáte zaškrtnuto vyhledávání v celém textu: aplikace hledá od 

začátku slova. Např. máte-li vypnuté hledat v celém textu a zapnuté hledat ve 

společnosti: hledá ve společnosti od začátku. Máte-li zapnuté hledat v celém textu a 

zapnuté hledat ve společnosti: hledá ve společnosti kdekoliv ve znacích. 

 

iCloud 

Pro správnou funkčnost je třeba mít platný iCloud účet. Pokud nemáte v systémovém 

nastavení Vašeho zařízení povoleno ukládat data na iCloud, při zapnutí volby Ukládat 

data na iCloud v aplikaci ClinkMe se zobrazí notifikace o nutnosti tuto volbu zapnout. 

Tuto volbu zapnete v Nastavení Vašeho zařízení – položka iCloud – Dokumenty a 

data. 

 

V záložce iCloud aplikace ClinkMe je možné si nastavit, zda si přejete ukládat data na 

iCloud či nikoli (viz Obrázek 44 – Nastavení aplikace). Takto si můžete externě 

uchovávat oblíbené položky, plánované hovory a také některá nastavení detailu 

kontaktu. 

 

Varianta je zvolena. 

Varianta není zvolena. 
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Díky iCloud je také možné synchronizovat data mezi zařízeními, která jsou k sobě 

kompatibilní. Např. iPad s iPhonem nebo iPhone s iPhonem. Na obou zařízeních pak 

budete mít identická data.  

 

 
Obrázek 42 - Zapnutí iCloud 

 
Obrázek 43 - iCloud 

 

Start 

Další parametry nastavení se týkají obrazovky po startu a klávesnice. V parametru 

Start aplikace si vybereme, kterou obrazovku chceme po startu zobrazovat – 

Oblíbené, Historie, Kontakty, Hovory nebo Poslední obrazovku (viz Obrázek 44 – 

Zapnutím se automaticky synchronizují data 

na iCloud 

Obnoví data ze zálohy  

Provede zálohu dat  

Čas poslední zálohy  

Pokud si si zapnete iCloud a Vaše 

data, která máte v zařízení jsou 

rozdílná od těch, která máte v na 

iCloud, zobrazí se Vám informace, 

zda si přejete použít data v zařízení 

nebo data z iCloud. 
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Nastavení aplikace). V případě, že si zvolíme možnost Hovory, máme dále na výběr, 

zda chceme zobrazovat hovory plánované, k vyřízení nebo vyřízené.   

 

Dále je možné nastavit, zda chceme zobrazovat klávesnici po startu či nikoliv. 

V nastavení klávesnice vybíráme, kterou klávesnici chceme zobrazovat po startu. 

Máme na výběr ze dvou klávesnic: ClinkMe a Retro. 

 

Hovory 

Nastavení hovorů umožňuje zvolit, zda zobrazovat potvrzovací dialog před zavoláním 

kontaktu (po kliknutí na kontakt se Vám zobrazí notifikace o tom, zda opravdu chcete 

hovor uskutečnit či nikoliv) a zda má aplikace po stisknutí kontaktu při zavolání vydat 

zvukový signál (viz Obrázek 44 – Nastavení aplikace).  
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Obrázek 44 – Nastavení aplikace 

 
 
Zabezpečení – uzamykání obrazovek 

Protože je v dnešní době kladen veliký důraz především na bezpečnost dat a 

informací, umožňuje naše aplikace nastavení zámků modulů Zprávy, Hovory a 

historie.  

 

U zámku lze nastavit jeho časovou prodlevu (viz Obrázek 44 – Nastavení aplikace). 

Tzn. pokud si nastavíte prodlevu 1 minutu, pak po 1 minutě nečinnosti v aplikaci 

ClinkMe se kliknutím do příslušného modulu, u kterého byl nastaven zámek, zobrazí 

požadavek na zadání PIN. Tedy v případě zapnutí zámku modulu Zprávy a přepnutím 

se do modulu Zprávy si aplikace vyžádá zadání 4-místného číselného PINu. Po jeho 

zadání je modul odblokován.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poté co si zvolíte a potvrdíte Vámi zvolený PIN, 

zobrazí se Vám obrazovka kódového zámku, kde 

si vyberete jakou obrazovku chcete uzamknout. 

Lze uzamknout obrazovku hovorů a zpráv. Ještě 

před výběrem obrazovky k uzamknutí, je ale 

nutné vyplnit email, na který Vám v případě 

zapomenutého hesla odešleme nově 

vygenerovaný PIN, který si pak v aplikaci můžete změnit. 

 
 

 

Obrázek 45 - Zadání kódového zámku 
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Pokud si v parametrech aplikace aktivujete uzamknutí vybrané obrazovky, pak bude 

aplikace vyžadovat zadání čtyřmístného kódového zámku po daném časovém 

intervalu od okamžiku (který si zvolíte v nastavení kódového zámku), kdy vstoupíte 

do této obrazovky (například při přechodu z oblíbených kontaktů do zpráv), přechodu 

aplikace z pozadí, otevření konverzace z notifikační lišty nebo při obdržení push 

notifikace (když je aplikace na pozadí nebo se nacházíte v jiné obrazovce aplikace 

a je Vám doručena nová zpráva).   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 46 - Zapnutí kódového zámku 
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NASTAVENÍ CLINKID ÚČTU 

Vytvoření a nastavení parametrů ClinkID účtu 

 

 

Pro odesílání a přijímání zpráv je nutné mít účet ClinkID. Bez tohoto účtu není možné 

funkce zprávy využívat. Zároveň ostatní uživatelé ClinkMe, kteří již mají účet 

ClinkID mohou napsat zprávu pouze těm kontaktům, které mají účet ClinkID také.  

Nový účet vytvoříte kliknutím na modul Více (ikona tři teček) a výběrem pole 

ClinkID. Nebo přepnutím se do modulu Zprávy a kliknutím na tlačítko Registrovat.  

 

 

 
Obrázek 47 – Vytvoření nového ClinkID účtu 

 
Po vyplnění všech polí k vytvoření nového ClinkID účtu a kliknutím na tlačítko Dále 

je uživateli na email, který zde uvedl, zaslán čtyřmístný číselný potvrzovací kód. 

 

8 
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Po zadání 4-místného potvrzovacího kódu a kliknutím na tlačítko Odeslat, vyskočí 

notifikace o tom, že ClinkID účet byl úspěšně vytvořen. 

 

 

 

 

 

  

Obrázek 48 - Potvrzení registrace ClinkID účtu 
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Přihlášení ke ClinkID účtu 

Přihlášení ke ClinkID je možno uskutečnit dvěma možnými způsoby. Kliknutím na 

modul Více (ikona tři teček) a zvolením ClinkID účtu nebo přepnutím do modulu 

Zprávy a zvolením tlačítka Přihlásit. 

 

 

 
Obrázek 49 – Přihlášení ke ClinkID účtu 
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Při registraci nového účtu je nutné zadat Přezdívku. Pokud odešlete zprávu kontaktu, 

mající ClinkID, který Vás nemá ve svém seznamu kontaktu, bude Přezdívka sloužit 

jako Váš identifikátor, proto je povinná. 

 

Po kliknutí na pole Přezdívka můžete přezdívku změnit. 

 

 
Obrázek 50 – Přezdívka a fotografie 

 

Nastavení zařízení 

Zařízení je iPhone nebo  iPad, na kterém právě pracujete. Tím, že přiřadíte zařízení ke 

svému ClinkID účtu, uvádíte, na kterých zařízeních je možné Vás kontaktovat. 

 

Po vytvoření ClinkID účtu se zařízení, na němž se registrujete, přidá automaticky.  

Pro každé další zařízení již je nutné toto zařízení autorizovat (přidat ke ClinkID účtu.) 

 

Při dlouhém podržení 

na fotku se zobrazí 

tlačítka Odstranit a 

Upravit. 

I přezdívku je možné změnit. 
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Přidat/autorizovat další zařízení je možné učinit dvěma způsoby. V modulu Zprávy 

kliknutím na tlačítko Autorizovat, nebo v modulu Více - Nastavení ClinkID účtu - 

kliknutím na tlačítko Přidat zařízení. 

Pokud zařízení nemáte autorizované, u ClinkID účtu se zobrazí symbol . Poté, 

co zařízení autorizujete, tento symbol se změní na fajfku. 

 

 
 

  
 

 

 
Obrázek 51 – Přidání zařízení ke ClinkID 

 

V detailu zařízení rovněž můžete 

přizpůsobit zobrazované informace 

v případě, že Vám přijde push notifikace. 
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Kliknutím do pole Název zařízení můžete zařízení přejmenovat. Po kliknutí na 

tlačítko Hotovo je Vaše zařízení autorizované. 

 

Identifikátory ClinkID účtu 

Na základě identifikátorů účtu Vám ostatní uživatelé mohou odesílat zprávy. Pokud 

tedy vlastníte několik emailových adres a telefonních čísel a ostatní uživatelé 

ClinkMe Vás mají v kontaktech uloženého vždy pod jinou emailovou adresou či 

telefonním číslem, můžete si tyto emailové adresy a tel. čísla přidat mezi 

identifikátory účtu a dostávat tak zprávy od všech uživatelů. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 52 – Potvrzení identifikátoru 
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Pokud tedy máte např. emailové adresy abc@email.cz a def@email.cz a jeden váš 

přítel Vás má uloženého pod první adresou a druhý přítel pod druhou adresou, 

zadáním pouze první adresy by vám druhý přítel nemohl poslat zprávu. 

 

Pro přidání nového identifikátoru stačí kliknout na tlačítko Nový identifikátor 

v detailu ClinkID účtu. Poté zvolte možnost buď email nebo telefonní číslo (viz 

Obrázek 52 – Potvrzení identifikátoru.  

 

Chcete-li přidat jako nový identifikátor telefonní číslo, vyberte předvolbu země a 

telefonní číslo vepište do příslušného pole. Po kliknutí na tlačítko Další se zobrazí 

okno Potvrzení identifikátoru a na tel. číslo, které jste zadali, Vám přijde SMS 

s potvrzovacím kódem. Tento kód vepíšete do pole Kód a kliknete na tlačítko Odeslat. 

 

Chcete-li přidat jako nový identifikátor emailovou adresu, vepište danou emailovou 

adresu do pole E-mail a klikněte na tlačítko Další. Na Vámi zadaný email Vám přijde 

potvrzovací kód, který vepíšete do pole Kód a kliknete na tlačítko Odeslat. 

 

Pokud potvrzovací kód do okna Potvrzení identifikátoru nevypíšete a místo toho 

kliknete na tlačítko Zrušit, vyskočí notifikace, zda si opravdu přejete ukončit zadávání 

potvrzovacího kódu. 

 

  
 
Obrázek 53 – Zrušení potvrzení identifikátoru 

 
Po kliknutí na tlačítko Ano identifikátor nebude potvrzen a v detailu účtu se daný 

identifikátor bude zobrazovat se symbolem:  
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ODESLÁNÍ CLINKME ZPRÁVY 

Odesílání zpráv mezi uživateli majícími ClinkID účet 

 

 

Kliknutím na prostřední ikonu panelu nástrojů se dostanete do modulu Zprávy, kde 

můžete odesílat zprávy zdarma mezi uživateli ClinkMe. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 54 – Vyhledání kontaktu pro psaní zpráv v ClinkMe   

  

9 

V modulu Zprávy kliknutím na tlačítko 

 v pravém horním rohu obrazovky se 

zobrazí seznam kontaktů majících ClinkID 

účet. 

Po vybrání kontaktu s ClinkID účtem se 

zobrazí okno konverzace s daným 

kontaktem. 

Poté do pole pro psaní zprávy napište 

zprávu a klikněte na tlačítko Odeslat. 
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Obrázek 55 – Detail zprávy 

 
  

Flicknutím na 

konverzaci je 

možno celou 

konverzaci 

smazat. 

Čas přijetí 

zprávy 

Počet nepřečtených 

zpráv 

Příznak počtu 

nepřečtených zpráv 
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Přeposlání zprávy 

Po zobrazení nabídky u dané zprávy, kterou chceme přeposlat, a kliknutím na tlačítko 

Přeposlat se zobrazí seznam kontaktů mající clinkID. Po vybrání kontaktu se zobrazí 

informace, že správa byla přeposlána.  

 

 
Obrázek 56 - Přeposlání zprávy 
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Pokud se ve zprávě nachází časový údaj, je prosvícen modře a aplikace umožní s 

tímto časovým údajem pracovat. Po kliknutí na daný časový údaj se zobrazí nabídka 

dalších funkcí – Vytvořit událost, Zobrazit v kalendáři, Kopírovat. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Obrázek 57 – Vytvoření události v ClinkMe konverzaci 
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Stavy kontaktu v ClinkMe 

Pokud se rozhodnete v otevřené konverzaci psát nějakému kontaktu, jistě uvítáte 

schopnost aplikace ClinkMe ukázat Vám, zda-li je kontakt právě online v konverzaci 

nebo kdy byl naposledy přihlášen. Ikonka bubliny se třemi tečkami indikuje, že Vám 

kontakt právě píše. 

 

 
 

 
 
Obrázek 58 - Stavy kontaktu v otevřené konverzaci 

 
 
  

Indikuje status online ve chvíli, kdy se 

kontakt aktuálně nachází v konverzaci. 

Bublina se třemi tečkami se zobrazuje právě 

tehdy, když Vám kontakt odepisuje. 

V případě, že kontakt není právě přítomen, 

aplikace Vám sdělí, kdy byl přihlášen 

naposledy. 
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Uložení neznámého kontaktu 

Pokud Vám přijde ClinkMe zpráva od kontaktu, který nemáte uložen ve Vašem 

seznamu kontaktů, aplikace Vám automaticky nabídne možnost tento kontakt uložit 

nebo přidat ke stávajícímu kontaktu. 

 

  
Obrázek 59 – Uložení neznámého kontaktu v 

 ClinkMe konverzaci 

 

 

 

 

  



62 

 

Přílohy v ClinkMe 

Přílohy do ClinkMe konverzace můžete vložit velice snadno. Postačí kliknout na 

čtvereček vlevo vedle pole pro psaní textu. Otevře se Vám nabídka, kde kliknete na 

tlačítko Poslat obrázek. Lze vkládat fotky a obrázky z existujícího adresáře. Je možno 

zaslat až 4 obrázky v celkové velikosti maximálně 1MB na obrázek, dohromady tedy 

4MB najednou.   

 

Rovněž je možné vytvořit nové fotky po kliknutí na tlačítko Pořídit foto, které Vám 

umožní pořídit aktuální snímek.  

 

 
 

 

 
Obrázek 60 – Vložení přílohy do ClinkMe konverzace 

 

Svou aktuální pozici můžete zaslat přes tlačítko Lokace, kde lze svou polohu také 

upravovat. Pro tuto funkci musíte mít zapnuty Polohové služby ve Vašem zařízení. 

Před prvním odesláním své polohy Vám aplikace ClinkMe sdělí, že chce použít Vaši 

aktuální polohu. V případě, že aplikaci zakážete Vaši polohu použít, nebude možné 

funkci Lokace využít. Pokud se rozhodnete dodatečně aplikaci tuto funkci povolit, 

musíte to provést v nastavení Vašeho zařízení, konkrétně v záložce Soukromí – 

Umožnuje vybrat existující obrázky z Vašeho 

adresáře obrázků. 

Umožňuje zaslat Vaši 

aktuální polohu. 
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Polohové služby, kde naleznete seznam aplikací, které využívají k určení Vaší polohy 

službu GPS a Wi-Fi. Mezi nimi bude i aplikace ClinkMe, kterou je nutné zaktivovat. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázek 61 -  Vložení lokace do ClinkMe konverzace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kompas pro 

lepší 

orientaci. 

Vaše aktuální poloha. 

Vložený existující obrázek 

z Vašeho adresáře. 
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Obrázek 62 – Push up notifikace 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Obrázek 63 – Export konverzace  
do emailu 

 
 
 
 
 

Pokud se právě nenacházíte v dané konverzaci a přijde 

Vám zpráva, zobrazí se nahoře push notifikace. Konkrétní 

vzhled této push notifikace si můžete nastavit v detailu 

aktuálního zařízení. Viz kapitola č.7, podkapitola Nastavení 

zařízení. 

Stisknutím tlačítka 

Volat zavoláte 

kontakt, s nímž právě 

vedete konverzaci. 

Pokud nemá kontakt 

tel. číslo, lze mu zaslat 

email. 

Po kliknutí na tlačítko Info v dané konverzaci se dostanete 

do okna detailu konverzace. 

Zde si pak následně kliknutím do pole Export 

do e-mailu můžete celou konverzaci nechat zaslat e-

mailem. 
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Landscape režim 

V otevřených konverzacích je možné si nastavit landscape režim obrazovky. Docílíte 

toho jednoduše tím, že otočíte zařízení do horizontální polohy. Díky tomu se zvětší 

klávesnice pro psaní zprávy a odesílání zprávy pak pro Vás bude jednodušší. 
 

 
Obrázek 64 – Landscape režim 

 

STAVY ZPRÁV V KONVERZACI 

 

Zprávy byla odeslána ze zařízení uživatele a je na cestě ke 

koncovému uživateli. 

 
Zpráva byla doručena koncovému uživateli alespoň na jedno zařízení. 

 
Zpráva byla doručena a přečtena koncovým uživatelem. 

 

Nastala chyba při odesílání nebo doručování zprávy koncovému 

uživateli. 

 
 

Chyba při odesílání nebo doručování zprávy koncovému uživateli může nastat,  

pokud je uživatel odhlášený od svého účtu ClinkID nebo pokud koncový uživatel 

nemá žádné zařízení, na které by mu bylo možné zprávu doručit (uživatel smazal své 

ClinkID). 
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PUSH NOTIFIKACE 

Oznámení o příchozí zprávě 

 

 

V případě, že nemáte zapnutou aplikaci ClinkMe nebo Vám běží na pozadí a přijde 

Vám ClinkMe zpráva, zobrazí se Vám push notifikace (oznámení o příchozí zprávě) 

o tom, že Vám přišla nová zpráva. V nastavení detailu zařízení u Vašeho clinkID účtu 

si můžete zvolit, jaké informace chcete, aby se zobrazily, pokud Vám přijde oznámení 

o příchozí zprávě. Můžete si zvolit, že chcete v oznámení o příchozí zprávě 

zobrazovat jméno odesílatele zprávy a text zprávy nebo pouze odesílatele zprávy či 

pouze informaci o tom, že Vám byla doručena zpráva.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud posíláte šifrovanou zprávu (viz. kapitola 12 – Šifrovaná komunikace), 

v oznámení o příchozí zprávě bude vždy uvedeno pouze to, že máte novou zprávu. 
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Obrázek 65 - Nastavení oznámení o příchozí zprávě 



67 

 

Nebudou se zde zobrazovat informace o odesílateli zprávy ani text zprávy, přestože 

toto budete mít zaškrtnuté v nastavení Vašeho zařízení. 

V případě, že aplikaci ClinkMe nemáte zapnutou nebo Vám běží na pozadí a máte na 

daný časový okamžik, který právě nastal, naplánovaný hovor, zobrazí se Vám 

oznámení o tomto hovoru. 

 

 
Obrázek 66 - Push notifikace k naplánovanému hovoru 

 

 
Obrázek 67 - Nasčítávání oznámení 

 

Pokud máte aplikaci ClinkMe vypnutou, telefon máte v nečinnosti a přijde Vám 

ClinkMe zpráva, zobrazí se Vám na obrazovce onámení o příchozí zprávě. 

 
Obrázek 68 - Oznámení o příchozí zprávě při vypnuté aplikaci 

 
 

Pokud Vám přijde oznámení o příchozí zprávě nebo o naplánovaném hovoru, 

zobrazí se u ikony aplikace číslo, které označuje počte oznámení, které Vám 

dorazily. 

Oznámení o naplánovaném hovoru v okamžiku, 

který právě nastal. 

Oznámení o příchozí zprávě (pokud máte telefon v nečinnosti a aplikaci 

ClinkMe vypnutou).  
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BROADCASTING 

Odesílání zpráv více uživatelům najednou 
 

Pokud chcete odeslat jednu a tu samou zprávu více uživatelům, nevhodnějším 

řešením je využít broadcasting. U broadcast zprávy pouze vyberete všechny příjemce, 

kterým chcete zprávu odeslat, napíšete obsah zprávy a při odeslání se zpráva 

automaticky odešle na všechny příjemce. Zpráva je poté uložena v každé konverzaci 

samostatně a příjemci zasílají odpověď na tuto zprávu v rámci vlastní konverzace 

s uživatelem. Tedy odpověď na broadcast zprávu vidí pouze uživatel a příjemce, což 

je  hlavní rozdíl od skupinové chatu, kdy je zpráva odeslána na všechny příjemce 

v rámci jedné konverzace a odpovědi na tuto zprávu vidí všichni účastníci dané 

konverzace.  

Pro využití broadcastingu je nutné mít zakoupený balíček Profi. 

 

 

 

 

 
Obrázek 69 - Tlačítko pro broadcasting 
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Tlačítko pro funkci broadcasting 
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Vytvoření a odeslání broadcast zprávy 

Broadcast zprávu vytvoříte přímo z obrazovky Zprávy kliknutím na ikonu panáčků 

v levém horním rohu aplikace. Po kliknutí na toto tlačítko se zobrazí seznam 

kontaktů, které mají clinkId účet, tj. kontaktů, kterým je možné poslat zdarma zprávu 

ClinkMe. Zde vyberete jeden nebo více kontaktů a kliknete na tlačítko Další. 

 

 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Po výběru kontaktů, kterým chcete zprávu odeslat, se zobrazí obrazovka broadcast 

zprávy. Zde můžete napsat obsah broadcast zprávy. Zároveň bude na této obrazovce 

uveden seznam všech kontaktů (příjemců), které byly vybrány v předchozím kroku. 

 

Pomocí flicku po kontaktu můžete daný kontakt odstranit ze seznamu příjemců 

zprávy.   

Obrázek 70 - Vytvoření broadcast zprávy 
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Obrázek 71 - Mazání kontaktu ze seznamu příjemců broadcast zprávy 

 

Klávesnici pro psaní broadcast zprávy skryjete flickem směrem dolů po poli Obsah 

zprávy. Pokud kliknete opět do tohoto pole, klávesnice se znovu zobrazí.  

 

 
Obrázek 72 - Skrytí klávesnice 

 
 
 
 

Tlačítko pro odstranění kontaktu 

ze seznamu příjemců broadcast 

zprávy.  
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Použití cWriteru pro broadcast zprávy 

Z obrazovky broadcast zprávy je možné přejít k cWriteru kliknutím na text „Použít 

cWriter“ a dokončit a odeslat tak zprávu pomocí něj. To je výhodné především pokud 

chcete odeslat ClinkMe zprávu více uživatelům a zároveň zaslat i těmto či jiným 

uživatelům SMS nebo email.  

 

                                                                                                                     

Obrázek 73 - Odeslání broadcast 

zprávy přes cWriter 

Pokud v cWriteru kliknete na ikonu 

ClinkMe zprávy, zobrazí se Vám 

kontakty, které jste zvolili 

v broadcastingu jako příjemce zprávy. 

Zde je můžete mazat či přidávat 

kontakty nové pomocí tlačítka + 

v pravém horním rohu. 
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ŠIFROVANÁ KOMUNIKACE 

Odesílání šifrovaných zpráv  

 
Šifrovaná komunikace je součástí balíčku ClinkMe Secure. Před zahájením šifrované 

komunikace je nejprve potřeba vygenerovat specifický šifrovací klíč. Bez tohoto klíče 

není možné zprávu dešifrovat. Klíč získáte tak, že v detailu kontaktu kliknete na 

položku Bezpečný klíč pro komunikaci. To můžete provést i v rozšířeném detailu 

kontaktu. Poté zvolíte volbu Generovat – pokud chcete vygenerovat nový klíč (sdílení 

klíče viz Obrázek 77 - Sdílení šifrovacího klíče) nebo Naskenovat - pokud příjemce 

Vašich zpráv (se kterým chcete zahájit šifrovanou komunikaci) již má klíč 

vygenerovaný.  

 

 
Obrázek 74 - Vygenerování šifrovacího klíče 

 

Po vygenerování nového klíče se vám zobrazí tabulka obsahující 200 znaků (20 znaků 

na jedné stránce z celkem 10 stran), která představuje Váš šifrovací klíč. Tento klíč 

můžete upravovat a zvýšit tak bezpečnost Vaší komunikace. Pokud máte u kontaktu 

vygenerovaný šifrovací klíč, zobrazí se v detailu kontaktu u tlačítka Bezpečný klíč 

pro komunikaci ikona klíče. Ikona klíče se zobrazuje i u fotky kontaktu v dialeru a 

v oblíbených.  
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Obrázek 75 - Šifrovací klíč 

 

Kliknutím  na tlačítko Upravit můžete upravit stávající klíč a to tak, že si vyberete 

konkrétní znak z jakékoliv stránky Vašeho klíče a kliknete na něj. Zobrazí se Vám 

obrazovka s vybraným znakem, kde pouze zvolíte znak, za který jej chcete zaměnit. 

Úprava stávající klíče je dokončena až ve chvíli, kdy kliknete na tlačítko Hotovo. 

V ten moment se všechny Vaše úpravy uloží. Nyní jste upravili stávající klíč a tyto 

úpravy je nutné sdělit kontaktu, u kterého jste tento klíč upravovali. Nebo si tento 

kontakt musí Vámi upravený klíč naskenovat znovu. Pokud tak neučiníte, tento 

kontakt nebude moci Vaše zprávy dešifrovat (přečíst), protože v tuto chvíli jsou Váše 

klíče rozdílné.  
 

 
Obrázek 76 - Úprava šifrovacího klíče 

Poté, co máte vygenerovaný a popřípadě Vámi upravený šifrovací klíč, je potřeba 

tento klíč nasdílet osobě, u které jej máte vytvořen, aby mohla byýt zahájena 

Vygenerovaný šifrovací klíč 

Příznak toho, že s kontaktem máte 

vygenerovaný šifrovací klíč 
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šifrovaná komunikace. To provedete tak, že kliknete na tlačítko Sdílet v levé horní 

části obrazovky šifrovacího klíče. Zobrazí se Vám poté obrazovka, kde zvolíte, zda 

šifrovací klíč chcete vytisknout nebo sdílet pomocí QR kódu. QR kód je obrázek, 

který nese Váš zakódovaný šifrovací klíč. Osoba, u které jste v detailu jejího kontaktu 

vygenerovali šifrovací klíč, si musí ve svém zařízení v detailu Vašeho kontaktu 

kliknout na položku Bezpečný klíč pro komunikaci a zvolit nabídku Naskenovat. Po 

zvolení této nabídky se na zařízení zapne fotoaparát, kterým se naskenuje 

vygenerovaný QR kód. Je-li naskenování úspěšné, na zařízení se zobrazí 

vygenerovaný šifrovací klíč. Takto jste šifrovací klíč nasdíleli osobě, se kterou chcete 

zahájit šifrovanou komunikaci.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Obrázek 77 - Sdílení šifrovacího klíče 

 

 

Zahájení šifrované komunikace 
Poté, co máte nasdílené šifrovací klíče, šifrovanou komunikaci zahájíte tak, že se 

přesunete do modulu Zprávy a napíšete kontaktu, se kterým máte vygenerovaný 

šifrovací klíč, ClinkMe zprávu. Šifrované zprávy jsou od ostatních zpráv označeny 

červenou barvou.  
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Obrázek 78 - Typy zpráv v konverzaci 

 

V případě, že příjemce šifrované zprávy nemá nasdílený klíč, šifrovanou zprávu nelze 

přijmout. Šifrovanou zprávu nelze přijmout i v případě, že šifrovací klíč je rozdílný. 

 

 

 
Obrázek 79 - Problémy s dešifrováním zprávy 

 

 

Šifrovaná zpráva 

Nešifrovaná zpráva 

Šifrovací klíč není nasdílený. Kontakt Camila 

Cavington má u Vaše kontaktu vytvořen šifrovací klíč, 

ale nesdělila Vám jej, proto její zprávu nemůžete 

dešifrovat. 

Šifrovací klíč je rozdílný u osoby, se kterou máte 

zahájenou šifrovanou komunikaci, proto nelze zprávu 

dešifrovat. 

Pokud je uživatel odhlášen od ClinkID, zobrazí se u zprávy 

vykřičník jako příznak toho, že zprávu nelze doručit. 

Pokud kliknete na červený vykřičník, zobrazí se Vám 

nabídka, kde můžete zvolit, že chcete zprávu zaslat znovu 

šifrovaně nebo znovu nešífrovaně či přes SMS. 
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ČASOVÁ PLATNOST ZPRÁV 
Zprávy s omezenou životností 

 
Časová platnost zpráv je součástí balíčku ClinkMe Secure. Bez zakoupení tohoto 

balíčku není možné časovou platnost zpráv využívat. Tato funkčnost Vám zajistí, že 

ClinkMe zpráva bude po uplynutí daného časového intervalu automaticky smazána 

jak z Vašeho zařízení, tak i ze zařízení osoby, se kterou komunikujete. Velikost 

časového intervalu si zvolíte podle Vašich potřeb. Tento čas je nastartován v 

okamžiku, kdy si zprávu přečtete přímo v okně konverzace. Po uplynutí tohoto času 

dojde k odstranění obsahu zprávy. Pokud používáte více zařízení, na které Vám 

přijdou zprávy, pak je tento čas vždy brán od přečtení zprávy na daném zařízení. 

 

  
 

 

Pokud stihnete provést export celé konverzace ještě před uplynutím času, kdy má být 

obsah zprávy odmazán, pak je obsah zprávy zahrnutý v exportované konverzaci s 

původním obsahem zprávy. Po odmazání obsahu zprávy bude obsah zprávy nahrazen 

textem „Utajená zpráva – smazána“, ale zpráva bude také zahrnuta v exportu. 

 

13 

Obrázek 80 - Nastavení časového intervalu platnosti zprávy 
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V případě, že Vám dorazí push notifikace o tom, že Vám přišla ClinkMe zpráva a tato 

zpráva bude mít určitou časovou platnost, v push notifikaci se objeví pouze zpráva o 

tom, že Vám přišla nová zpráva, ale nebude zde zmíněn odesílatel zprávy ani její 

obsah, přestože máte nastaveno toto zobrazovat.  

 

  

Časovač odpočítající 

konec platnosti zprávy. 

Končí-li platnost zprávy, 

zpráva začne problikávat. 

Po ukončení odpočtu se místo obsahu zprávy objeví 

text „Utajená zpráva – smazána“ a to jak na zařízení 

příjemce tak i na zařízení odesílatele. 
Obrázek 81 - Odeslání časově omezené 

zprávy 
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NÁKUPY 
Nákupy doplňků 

 
 

V modulu Více v záložce Nákupy doplňků si můžete dokoupit doplňky ClinkMe Profi 

a ClinkMe Secure.  

Sada funkcí balíčku Profi Vám znatelně usnadní komunikaci s Vaším okolím a zajistí 

Vaše soukromí. Součástí balíčku Profi je cWriter, uzamykání obrazovek a broadcast 

zprávy.  

Pro zajištění Vašeho soukromí využijte bezpečné zasílání zpráv, které je součástí 

balíčku ClinkMe Secure. Součástí balíčku ClinkMe Secure je šifrovaná komunikace a 

časová platnost zpráv. V okamžiku zapnutí funkčností balíčků ClinkMe Secure je 

veškerá Vaše komunikace chráněna proti nežádoucímu vstupu třetích stran. 

 

 

  

14 

Obrázek 82 - Nákupy doplňků 
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