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1. ÚVODNÍ INFORMACE

• Monitorovací a ovládací rozhraní ELDES 

Cloud je systém plně provozovaný 

výhradně výrobcem zabezpečovacích 

systémů ELDES, jehož autorizovaným 

zástupcem v ČR je společnost 

ALARM PRODEJ.CZ.

• Tento systém umožňuje monitorovat 

a ovládat vybraná zařízení ELDES 

pomocí Internetu a webového rozhraní 

nebo aplikace v chytrém telefonu, 

tabletu apod.

• Aplikační rozhraní podporují operační 

systémy Android a Apple (iOS).

• Webové rozhraní, aplikace 

i poskytované služby jsou ZDARMA

28. 2. 2016

ELDES CLOUD



2. KTERÁ ZAŘÍZENÍ PODPORUJÍ ELDES CLOUD?

V současné chvíli podporují rozhraní 

ELDES Cloud tato zařízení:

• Zabezpečovací ústředna ESIM364

• Minialarm EPIR3

• GSM relé ESIM120

38. 2. 2016
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Kterékoli z uvedených zařízení lze ke službě ELDES Cloud přihlásit a pomocí 

webového rozhraní nebo aplikace ovládat a monitorovat.

http://www.alarmprodej.cz/alarmprodej/eshop/1-1-USTREDNY-S-GSM-GPRS/0/5/248-Ustredna-ESIM364-4-podsystemy
http://www.alarmprodej.cz/alarmprodej/eshop/1-1-USTREDNY-S-GSM-GPRS/0/5/332-Domaci-minialarm-EPIR3-s-GSM-GPRS
http://www.alarmprodej.cz/alarmprodej/eshop/7-1-GSM-MODULY/0/5/3-GSM-rele-ESIM120


3. POVOLTE V ZAŘÍZENÍ SLUŽBU ELDES CLOUD

Povolte v zařízení službu ELDES Cloud (dříve Smart Cloud nebo Smart Security) 

zatržením příslušného políčka, ostatní přednastavené údaje neměňte! 

Uložte konfiguraci - po uložení konfigurace s povolenou službou se zařízení 

automaticky přihlásí na server služby ELDES Cloud.

Základní práce s programem Configuration Tool je popsána V JINÉ PREZENTACI.
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http://www.alarmprodej.cz/fotky18678/Instruktace/Prezentace_Config_Tool.pdf


4. ZÍSKEJTE ID ČÍSLO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

V jednom z následujících kroků budete potřebovat unikátní ID číslo Vašeho 

zařízení ELDES, které jej v systému jednoznačně identifikuje. Toto ID číslo 

získáte pomocí programu Configuration Tool kliknutím na tlačítko „Generuj ID“. 

Alfanumerický řetězec znaků si zkopírujte a někam uložte, budete jej za chvíli 

potřebovat. 

Základní práce s programem Configuration Tool je popsána V JINÉ PREZENTACI.
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http://www.alarmprodej.cz/fotky18678/Instruktace/Prezentace_Config_Tool.pdf


5. ZÍSKEJTE ID ČÍSLO VAŠEHO ZAŘÍZENÍ

ID číslo Vašeho zařízení lze získat také 

pomocí SMS zprávy:

• Z telefonního čísla uloženého v zařízení 

odešlete SMS příkaz ve tvaru 

SMSheslo(mezera)smart id 

(Příklad: 4321 smart id)

• Zařízení Vám odpoví rovněž SMS 

zprávou obsahující potřebné unikátní číslo 

zařízení – budeme jej potřebovat.

68. 2. 2016
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Služba ELDES Cloud byla dříve provozována pod názvem Smart Security 

nebo také Smart Cloud – v některých textech software nebo SMS zpráv 

se ještě můžete setkat s těmito názvy, není to však nijak na závadu.



6. JAK ZPROVOZNIT SLUŽBU?

Napište do adresního řádku Vašeho 

internetového prohlížeče internetovou 

adresu security.eldes.lt (doména LT, 

nikoli IT – server výrobce je umístěn 

v Litvě) a jděte na tuto adresu.
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Adresa je okamžitě 
přesměrována 
na zabezpečený server 
služby (https://...) 
a načte se úvodní 
stránka



7. VOLBA JAZYKA WEBOVÉHO ROZHRANÍ

Webová stránka 

je implicitně 

v anglickém 

jazyce, lze ji 

přepnout 

i do jiných 

jazyků kliknutím 

na symbol 

příslušné 

vlaječky – mimo 

jiné i do 

Slovenštiny, 

které obvykle 

čeští zákazníci 

bez problémů 

porozumí 

88. 2. 2016
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8. REGISTRACE ÚČTU

Klikněte na tlačítko „Register“ 

(Registrovat)

98. 2. 2016
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9. REGISTRACE ÚČTU

Úvodní stránka se maličko změní a Vy vyplňte 

požadované registrační údaje:

• E-mail – sem vyplňte Vaši e-mailovou adresu.

• Password – sem vepište Vaše přístupové heslo, 

které chcete používat pro přihlašování ke svému 

účtu (heslo musí mít minimálně 8 znaků).

• Retype password – sem pro kontrolu znovu 

vepište heslo (obě se musí shodovat).

• I agree… - odškrtněte souhlas s obchodními 

podmínkami (dvojklikem na ztučněný text lze 

podmínky zobrazit – jen anglicky). V podmínkách se 

– velmi stručně shrnuto – k ničemu nezavazujete, 

berete na vědomí, že ELDES Vám poskytuje službu 

bez jakýchkoli záruk a garancí….
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10. REGISTRACE ÚČTU

…. že může kdykoli službu modifikovat, přerušit, 

ukončit apod., že nesmíte software/aplikace nijak 

měnit, prodávat, analyzovat apod…., zkrátka běžné 

obchodní podmínky zdarma poskytované služby.

•Máte-li vše vyplněno a odškrtnutý souhlas 

s obchodními podmínkami, klikněte na tlačítko 

„Register“

118. 2. 2016
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11. AKTIVACE ÚČTU

Pokud byly všechny požadované údaje zadány korektně, 

zobrazí se na stránce poděkování za registraci a informace o tom, 

že na zadanou e-mailovou adresu byla odeslána zpráva s aktivačním odkazem.

128. 2. 2016
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12. AKTIVACE ÚČTU

• Kliknutím na odkaz v e-mailové zprávě potvrdíte svůj požadavek na zřízení svého 

účtu ve službě ELDES Cloud.

• E-mail s aktivačním odkazem by měl přijít během cca 10ti minut. 

Pokud Vám e-mail nedorazí ani po výrazně delší době, zkontrolujte nevyžádanou 

poštu.

• Také pozor na spamové filtry a periodické stahování pošty 

(např. 1x za hodinu) ve firemních sítích.

138. 2. 2016
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13. PŘIHLASTE SE KE SVÉMU ÚČTU

• Kliknutí na aktivační link by Vás mělo 

přesměrovat zpět na přihlašovací stránku 

služby. Pokud z nějakých důvodů 

nepřesměruje, přejděte na ni ručně, 

je na adrese security.eldes.lt (LT, nikoli IT).

• Vyplňte Váš e-mail (funguje jako 

uživatelské jméno.

• Vyplňte heslo, které jste si zvolili.

• Klikněte na „LOGIN“.
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14. PŘIDEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ

• Název zařízení – Vámi zvolený popis přidaného zařízení (např. Muj dum, 

Chata…). Tento název Vám pomůže lépe se orientovat zejména ve chvíli, 

kdy budete mít ke svému účtu přiřazeno více zařízení.

Nepoužívejte diakritiku v názvu zařízení ani v jiných editovatelných textových

položkách, nebývá obvykle korektně zobrazena.

158. 2. 2016
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• Protože Váš nově zřízený účet 

služby ELDES Cloud ještě není 

svázán s žádným zařízením, které 

by ovládal nebo monitoroval, 

otevře se Vám po přihlášení 

rovnou stránka s dialogem 

pro přidání zařízení (Add Device) 

k Vašemu účtu. Vyplňte zde 

následující položky:



15. PŘIDEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ

ovšem jedno zařízení smí být přiřazeno pouze k jedinému uživatelskému účtu. 

Nelze tedy zřídit více uživatelských účtů, které by ovládaly shodné zařízení.

Pokud byste se snažili ke svému účtu přiřadit zařízení (resp. jeho ID číslo), 

které již ve službě ELDES Cloud figuruje, systém Vás na tuto duplicitu upozorní 

a nedovolí zařízení přiřadit.

168. 2. 2016
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• Zadejte jedinečné identifikační 

číslo (ID). Toto číslo jsme získali 

v jednom z předchozích kroků 

(krok 4 a 5). Pomocí tohoto 

jedinečného čísla je konkrétní 

zařízení ELDES spárováno 

s jedním konkrétním účtem.

• K jednomu účtu může být 

přiřazen libovolný počet zařízení,



16. PŘIDEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ

Po vyplnění těchto údajů klikněte na tlačítko „Add“ (Přidat)
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• Poslední kolonka je určena 

pro zadání telefonního čísla SIM 

karty vložené do zařízení. Jedná 

se o nepovinný údaj, který je 

pro funkci služby nepodstatný, 

slouží pouze jako Vaše poznámka 

pro přehled kde kterou SIM kartu 

máte vloženu. Systém s tímto 

telefonním číslem nijak nepracuje.



17. PŘIDEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ
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Po kliknutí na tlačítko „Add“ (Přidat) se spustí proces párování 

uživatelského účtu vybraným zařízením dle zadaného ID čísla zařízení. 

Jeho průběh signalizuje ukazatel umístěný pod tlačítky. Buďte trpěliví, 

proces párování se skládá ze tří částí (registrace, detekce zařízení a sběru 

potřebných dat) a trvá několik minut. 



18. PŘIDEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ

198. 2. 2016
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• V průběhu druhé fáze – detekce zařízení (Detecting device) – budete 

požádáni o vyplnění platného uživatelského kódu pro ovládání zařízení.

• Pokud je přidávané zařízení děleno na více částí (podsystémů), budou 

v ovládacím rozhraní zobrazeny pouze ty části (podsystémy), do kterých má 

zadaný uživatelský kód oprávnění. Např. je-li systém dělený na celkem tři 

části (podsystémy) a zadaný uživatelský kód má přístup pouze do části 2, 

nebudou části (podsystémy) 1 a 3 v ovládacím rozhraní/aplikaci vůbec 

zobrazeny. Po vyplnění platného kódu klikněte na „Submit“.



19. PŘIDEJTE VAŠE ZAŘÍZENÍ
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• Po zadání uživatelského kódu pokračuje proces párování, během několika minut 

by měl být dokončen.

NEDAŘÍ SE?

Pokud ukazatel stavu procesu párování „zamrzne“ v části detekce zařízení, 

je problém v přenosu dat ze zařízení na server služby. To bývá obvykle 

zapříčiněno některou z následujících příčin:

Služba není v zařízení povolena • Na SIM kartě v zařízení není povolen datový 

přenos • V zařízení není nastaven název APN operátora nebo je nastaven chybně 

• V zařízení byl změněn defaultní TCP/IP port služby 8082 na jiný • Port služby 

8082 je blokován na straně uživatele firewallem



20. ZAŘÍZENÍ JE PŘIDÁNO

218. 2. 2016
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Jakmile je proces párování ukončen, zobrazí se tabulka shrnující základní údaje 

o připojeném zařízení. Je zde zobrazen zadaný název zařízení, jeho typ, verze 

firmware a zadané telefonní číslo jeho SIM karty. 

Kliknutím na tlačítko „EDIT“ lze některé zadané údaje editovat.



21. EDITACE PŘIDANÉHO ZAŘÍZENÍ 

228. 2. 2016
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Editovat lze název zařízení a telefonní číslo SIM karty v zařízení.

• Tlačítko „MIGRATE“ slouží pro převedení vybraného zařízení se vším 

nastavením pod jiný uživatelský účet, tzn. že zařízení bude odebráno z Vašeho účtu 

a přiřazeno pod jiný uživatelský účet.

• Tlačítko „DELETE“ slouží k úplnému odebrání zařízení ze služby včetně všech 

nastavení. Takto odebrané zařízení může být kdykoli znovu přiřazeno pod stejný 

nebo jiný uživatelský účet.

Kliknutím na tlačítko „SAVE“ uložíte případné změny a vrátíte se na stránku 

s přidaným zařízením, předtím však budete požádáni znovu o zadání 

platného uživatelského kódu.



22. ZAŘÍZENÍ JE PŘIDÁNO

238. 2. 2016
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Kliknutím na tlačítko „CONTROL“ otevřete vlastní uživatelské rozhraní.



23. OVLÁDACÍ ROZHRANÍ

248. 2. 2016
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Uživatelské rozhraní Vám poskytuje souhrnné informace o Vašem zabezpečovacím 

zařízení, přehledně členěné do této tabulky. Tabulka je členěna na tyto části:



24. OVLÁDACÍ ROZHRANÍ

258. 2. 2016
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• V záhlaví je zobrazen zadaný název zařízení, síla signálu GSM operátora v místě 

instalace zařízení resp. jeho antény a stav záložního akumulátoru.

• Pod těmito údaji jsou zobrazeny přepínače PGM výstupů. Poloha těchto 

přepínačů (ON/OFF) odpovídá skutečnému stavu (ON/OFF) příslušného PGM 

výstupu. Popis každého z přepínačů odpovídá popisu daného PGM výstupu 

v zařízení.

• Počet PGM výstupů, které jsou zobrazeny, odpovídá počtu PGM výstupů 

povolených v zařízení (pro ESIM364 až 76).



25. OVLÁDACÍ ROZHRANÍ
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• V části „EVENTS“ (UDÁLOSTI) 

je k dispozici výpis systémových událostí 

opatřených časovým razítkem.

• V části „ACTIVE FAULTS“ (AKTUÁLNÍ 

PORUCHY) jsou zobrazeny aktuální 

poruchy, tedy poruchy, které jsou aktuálně 

v systému přítomny. Po odstranění 

poruchy záznam z této části zmizí, zůstane 

však v logu systémových událostí 

„EVENTS“ (viz výše). 



26. OVLÁDACÍ ROZHRANÍ

278. 2. 2016

ELDES CLOUD

• V části „TEMP SENSORS“ (TEPLOTNÍ 

SENZORY) je přehled aktuálních teplot 

naměřených externími teplotními senzory 

(jsou-li nějaké).

• Popis teplotních senzorů je přejímán 

ze zařízení a lze jej upravit pomocí 

konfiguračního programu Configuration 

Tool.

• Do zařízení ESIM364 je možno přihlásit 

max. 8 teplotních senzorů.



27. OVLÁDACÍ ROZHRANÍ
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• V pravé části ovládacího rozhraní je pak 

zobrazen stav systému, resp. 

jednotlivých podsystémů, pokud se jedná 

o dělený systém.

• V případě děleného systému jsou 

zobrazeny pouze ty podsystémy, 

do kterých má přístup uživatelský kód 

zadaný během přihlašování zařízení 

k uživatelskému účtu.

• V každé části (podsystému) je zobrazen 

log událostí (poplachů) pro každý 

podsystém zvlášť.

• U každé části jsou ikonky visacího zámku (pro plné zapnutí a zapnutí v režimu 

STAY – noc). Kliknutím na tyto ikonky lze stav podsystému změnit (zapnout / 

vypnout).



28. OVLÁDACÍ ROZHRANÍ

298. 2. 2016

ELDES CLOUD

• Stavové informace se aktualizují 

automaticky 1x za 3 minuty (interval 

lze změnit v konfiguraci zařízení) 

nebo na základě provedení příkazu 

(zapnuto/vypnuto apod.).

• Zřízení uživatelského účtu a přidání 

zařízení je třeba provést přes webové 

rozhraní tak, jak bylo popsáno v této 

prezentaci – poté však již je možno 

využít pro ovládání a monitoring zařízení 

kromě webového rozhraní také aplikace 

na platformě Android / iPhone.

Instalaci aplikace a její zprovoznění popisuje jiná prezentace,

která je K DISPOZICI ZDE.

http://www.alarmprodej.cz/fotky18678/Instruktace/Prezentace_ELDES_Cloud_application.pdf


29. ZÁVĚR PREZENTACE

Cílem této prezentace bylo seznámit Vás stručnou formou s postupem 
při zřízení uživatelského účtu služby ELDES Cloud, jeho spárováním 

s Vaším alarmem a základní obsluhou ovládacího webového rozhraní. 
Pokud si přesto nevíte rady nebo potřebujete poradit, 

neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKT:

ALARM PRODEJ.CZ

Šmilovského 219

293 01 MLADÁ BOLESLAV

www.alarmprodej.cz

8. 2. 2016ALARM PRODEJ.CZ je součástí CENTR PCO s.r.o. 30

ELDES CLOUD

Ing. Jiří Šmatlák 

724 030 544

obchod@alarmprodej.cz

Jan Novotný

606 890 079

podpora@alarmprodej.cz

mailto:obchod@alarmprodej.cz
mailto:podpora@alarmprodej.cz

