
Dosud existovalo mnoho různých způsobů, jakými jste mohli získat informace o dění v ACO - virtuální 
nástěnky ve výrobě, e-maily, setkání s výrobou, porady, sociální sítě nebo třeba ACO Listy. Bohužel 
ne vždy se všechny informace dostaly včas ke každému z vás. To se od 16. září změní! 
Seznamte se s novou mobilní aplikací we.aco (volně přeloženo jsme.aco). 
Aplikace we.aco je určena všem zaměstnancům společnosti ACO. Rychle a přehledně vás bude 
informovat o dění ve společnosti.  

Kde we.aco mohu používat? 
n na telefonu (i soukromém) můžete aplikaci bezplatně stáhnout pro:

n iPhone & iPad - App Store aplikace we.aco

n Android - obchod Google Play aplikace we.aco

n ve webovém prohlížeči (i z domova) na adrese: https://www.we.aco/

Jak se přihlásit do aplikace we.aco? 
Nemám firemní e-mail:
n uživatelské jméno: ve formátu CZ a osobní číslo (doplněné zleva nulami tak, aby byl výsledný počet

číslic 6)

n jednorázové přihlašovací heslo: osobní číslo (bez přidaných nul) a rok narození
n příklad 1: zaměstnanec s osobním číslem 1 a rokem narození 2000:

přihlašovací jméno: CZ000001
heslo: 12000

n příklad 2: zaměstnanec s osobním číslem 245 a rokem narození 1976:
přihlašovací jméno: CZ000245
heslo: 2451976

n po přihlášení budete vyzváni ke změně/zadání nového hesla

Mám firemní e-mail: obdržím pozvání e-mailem včetně jednorázového přístupového hesla

n uživatelské jméno: e-mailová adresa

n heslo: obdržím e-mailem, ale poté si nastavím nové

Bez přihlášení máte přístup pouze k obecným informacím o  ACO Group. Teprve přihlášením se stává plnohodnotnou aplikací. 
Po přihlášení se uživateli zobrazí informace a obsah týkající se přímo jeho společnosti a oddělení. 

 Kontakt
Přibyslav: Alena Mikuličová / amikulicova@aco.cz / 724 339 156 

       Zuzana Siwková / zsiwkova@aco.cz / 731 143 9
Tábor: Štěpánka Hanzlová / shanzlova@aco.cz / 723 262 740
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Příklad 1

Příklad 2

mobilní aplikace we.aco

Vítáme vás ve světě  

https://apps.apple.com/cz/app/we-aco/id1566003886?l=cs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.aco.weaco.android
https://www.we.aco/
mailto:amikulicova%40aco.cz?subject=
mailto:zsiwkova%40aco.cz?subject=
mailto:shanzlova%40aco.cz?subject=


Jak se přihlásit do aplikace we.aco 

Stáhněte si aplikaci  
z App Store nebo  
z obchodu Google Play.

Přihlaste se pomocí přístupových údajů.
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