
Aplikace We Are Lidl
- návod ke stažení

Praktické rady na stažení a přihlášení



1) Přístup přes SMS ověření
• Vyžaduje předchozí přípravu: zadání tel. 

čísla do prostředí SAP (MyLidl). 

• Do druhého dne bude číslo připsáno do 
profilu uživatele. 

2) Přístup přes ověřovací aplikaci  
NetIQ
• Vyžaduje stažení ověřovací aplikace NetIQ a 

přihlášení do Schwarz IT portálu pro 
ověření.

Varianty postupu stažení
We Are Lidl - návod
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Co budete potřebovat?
We are Lidl – návod ke stažení 

01

02

03

Smartphone s wifi připojením a zámkem obrazovky 

Druhý telefon, případně počítač (pro verzi s NetIQ)

Tužku a papír (nebo dobrou paměť ☺) (pro verzi s NetIQ)



We Are Lidl – přístup přes SMS 

• Jděte do svého účtu 
MyLidl

• V dlaždici Personal
Information zadejte 
číslo telefonu, na 
kterém budete aplikaci 
používat a dejte 
ULOŽIT (SAVE)

• Ve 23:59 se data 
propíší do SAPu –
následující den je již 
číslo přidáno k účtu 
uživatele

• Telefonní číslo je 
nutné k ověření 
přístupu uživatele!

Zadání čísla

1. krok – zadání tel. čísla do MyLidl (na MATu)*  

* Pro zaměstnance ECL Plzeň: 

Pokud již číslo zadané máte, 1. 
krok vynechejte. Pokud zadané 
nemáte obraťte se na svého 

nařízeného.  



We Are Lidl – přístup přes SMS

• Jděte do svého 
obchodu s aplikacemi: 
Goole Play/App Store

• Stáhněte si aplikaci:   
„We Are Lidl“ 

We are Lidl

2. krok – stažení aplikace
Přihlášení

• Po otevření aplikace 
klikněte na možnost:

PŘIHLÁSIT SE 

• Poté zvolte možnost:

Přihlásit se pomocí účtu Lidl



We Are Lidl – přístup přes SMS

• Vyplňte svoje 
přihlašovací údaje –
Global ID/uživatelské 
jméno a heslo 

• Přihlašovací údaje jsou 
stejné jako do 
MyLidl/Windows účtu

• Klikněte na možnost

PŘIHLÁŠENÍ

Přihlašovací údaje

3. krok – ověření přihlašovacích údajů

SMS ověření

• Klikněte na ikonu  
SMS OTP a počkejte 
na SMS zprávu



4. krok – přihlášení
We Are Lidl – přístup přes SMS
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Jste přihlášeni!
• Pokud bylo heslo 

zadáno správně 
přihlášení proběhne 
úspěšně. 

• Po odsouhlasení 
uživatelských 
podmínek a ochrany 
osobních údajů se 
zobrazí prostředí 
aplikace.

• Uživatel zůstává 
automaticky 
přihlášený, pokud se 
sám neodhlásí. 

• V SMS zprávě obdržíte 
6timístný kód

• Zadejte kód a klikněte 
na možnost 
PŘIHLÁŠENÍ

Zadání SMS kódu



We Are Lidl –přístup přes NetIQ

• Stejně jako We Are Lidl 
stáhněte i ověřovací 
aplikaci: „Net IQ“

• Ikona je se liší podle 
operačního systému 
telefonu:

Net IQ

nebo

• Jděte do svého 
obchodu s aplikacemi: 
Goole Play/App Store

• Stáhněte si aplikaci:   
„We Are Lidl“ 

We are Lidl

I. krok – stažení aplikací



II. krok – ověření údajů v systému IT Schwarz
We Are Lidl – přístup přes NetIQ
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• Do internetového vyhledávače zadejte adresu:

mfa.auth.schwarz
• do bílého rámečku zadejte stejné údaje, jako do portálu 

mylidl

• User name/Uživatelské jméno + Password/Heslo

• Pokud jste zadali správné údaje 
objeví se nabídka možností 
ověření – zvolte možnost 

NetIQ Auth App



III. krok – ověření údajů v systému IT Schwarz
We Are Lidl – přístup přes NetIQ
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• Po zvolení možnosti Save se objeví 
unikátní QR kód• Zvolte možnost „Save“ pro start 

ověření



IV. krok – ověření údajů přes Net IQ
We Are Lidl – Přístup přes NetIQ
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• Kliknutím na tlačítko se 
symbolem + otevřete 
fotoaparát telefonu a 
vyfoťte QR kód z 
obrazovky druhého 
telefonu/počítače

• Po načtení QR kódu se 
zobrazí 6timístný kód 
s platností 30 vteřin

• Ve svém telefonu otevřete 
aplikaci Net IQ 

• Po souhlasu s podmínkami 
užívání si zvolte svůj pin 
kód



V. krok – zadání údajů do We are Lidl
We Are Lidl – přístup přes NetIQ
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• Po zadání svých údajů 
se zobrazí volba 
ověření přes NetIQ
Auth App – „použít 
OTP kód“.

• Klikněte na symbol 
telefonu se zámečkem

• Ve svém telefonu otevřete 
aplikaci We are Lidl

• Zadejte svoje přihlašovací 
údaje jako do mylidl
(uživatelské jméno a heslo)



VI. krok – přihlášení do We are Lidl
We Are Lidl – přístup přes NetIQ

PowerPoint Master 13

Jste přihlášeni!
• Pokud bylo heslo 

zadáno do uplynutí 
časového limitu bylo 
přihlášení úspěšné. 

• Po odsouhlasení 
uživatelských 
podmínek a ochrany 
osobních údajů se 
zobrazí prostředí 
aplikace.

• Uživatel zůstává 
automaticky 
přihlášený, pokud se 
sám neodhlásí. 

• Zadejte 6timístné heslo, 
vygenerované aplikací 
NetIQ




