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1. Používám internetový prohlíže č 
Internet Explorer 
 
Kliknete-li na naši Klientskou zónu  a 
poté například na ikonu Kredit a 
hovorné , objeví se Vám hláška: 
 
Obsah byl zablokován, protože nebyl 
podepsán platným certifikátem 
zabezpečení.  
Další informace zobrazíte v tématu 
týkajícím se chyb certifikátů v 
nápovědě k aplikaci Internet Explorer. 
 
Důvodem je to, že přecházíme na 
zabezpečené stránky a proto si 
prohlížeč chce potvrdit, zda toto 
opravdu chceme učinit. 
 
Klikneme na následující řádek, který se 
nám zobrazil nahoře v okně  

 
a zvolíme Zobrazit blokovaný obsah . 
 
Poté stačí doplnit jméno a heslo pro 
vstup do výpisu hovorů jak jsme zvyklí. 
 
To je vše. 
 
 
 
 
 
 
2. Používám internetový prohlíže č 
Mozilla Firefox 
 
Zde je potřeba nejdříve doinstalovat 
zásuvný modul Flash playeru, pokud 
jste tak už neučinili dříve: 
 

 
Klikneme tedy na Instalovat chyb ějící 
zásuvný modul  vpravo nahoře. 

 
Klikneme na Další . 

 
Klikneme na ruční instalace, dále 
klikneme na 

 

  
Poté klikneme na Uložit Soubor. 
 

 



 

Strana 2 SAO – Komplexní služby v oblasti výpočetní techniky      10.12.2008 

Klientská z óna SAO – řešení situace se zabezpe čením  

Manuály jsou vytvářeny firmou SAO Computers jako bezplatná podpora klientů. www.saocomp.cz  

Dále klepneme 2x na 
install_flash_player.exe 
 

 
 
Klikneme na OK a následně klikneme 
na Spustit. Pokud se nám otevře 
následující okno, je třeba nejdříve 
ukončit Firefox. 
 

 
 
A poté kliknout na Zkusit znovu, 
nakonec po dokončení instalace 
klikneme na Zavřít. 
 
Nyní když klikneme na 
www.saocomp.cz se nám již stránky 
zobrazí včetně horního menu. 
 
Klikneme na Klientská zóna  a poté 
například na ikonu Kredit a hovorné , 
objeví se Vám hláška: 
 

  
 
Klikneme vespod na „A nebo m ůžete 
přidat výjimku… “ a poté Přidat 
výjimku . 

 
 
Klikneme na Získat certifikát . A poté 
vespod kliknout na Schválit 
bezpečnostní výjimku . 
 
To je vše. 
 


