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INFORMAČNÍ  
BULLETIN 
                
č.14 – březen 2015 

 
 
 
Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 

bezesporu nejdůležitější informací tohoto čísla našeho bulletinu je změna 
režimu služby SMART CLOUD ze služby zpoplatněné na službu zdarma. 
Krátce se ohlédneme za proběhlou sérií školení ELDES, upozorníme na nový 
produkt v naší nabídce a závěrem nabídneme novou sérii propagačních 
materiálů, které Vám opět rádi v elektronické podobě pošleme upravené 
s Vašimi kontaktními údaji – můžete je tedy libovolně využít k vlastní reklamě 
na produkty ELDES. 
 
*************************************************** ************* 
 
Školení ELDES 2015 
 

 
Děkujeme všem, kteří  

se zúčastnili letošní série školení 
ELDES – na celkem devíti školeních 
napříč republikou jsme se setkali 
s více než stovkou z Vás.  
Na školeních bylo znát,  

že již nepředstavujeme neznámé produkty, řada z  Vás měla podnětné dotazy  
a zajímavé zkušenosti z praktických aplikací, které vnesly do školení čerstvý 
závan praxe a konstruktivní diskuzi nad leckdy nečekanými možnostmi aplikace 
zařízení ELDES, které i pro nás byly inspirativní a překvapivé. Tato školení  
nás rovněž přesvědčila o tom, že osobní setkání realizované touto formou  
jsou oboustranně mnohem přínosnější, než krátká setkání na výstavách  
a podobných masových akcích, budeme je proto i v budoucnu podporovat 
mnohem více, než účast na oborových výstavách, veletrzích apod.  
 
*************************************************** ************* 
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SMART CLOUD JE K DISPOZICI ZDARMA ! 
 
 

Poněkud neočekávaně oznámil 
ELDES zásadní změnu v obchodním 
přístupu ke službě Smart Cloud, která 
byla dosud poskytována zdarma  
po dobu prvních šesti měsíců  
od jejího zřízení, poté již bylo její 
využívání zpoplatněno.  

 
Od 1. 3. 2015 je služba k dispozici volně (tj. bez jakýchkoli poplatků)  

po neomezenou dobu. Omlouváme se tedy všem, kterým jsme na školení službu 
prezentovali jako placenou – o změně režimu jsme byli informováni 
bezprostředně po konci posledního školení. Věříme však, že se jedná o změnu 
veskrze příznivou, kterou přivítáte Vy i Vaši zákazníci. Na způsobu zřízení 
služby ani na způsobu jejího užívání se nic nemění – na adrese security.eldes.lt 
si zákazník jednoduše vytvoří svůj uživatelský účet, potvrdí autorizační e-mail  
a poté si ke svému uživatelskému účtu přiřadí libovolný počet zařízení ELDES. 

 
Od poplatku jsou osvobozena do Smart Cloudu nejčastěji připojovaná 

zařízení, tedy zabezpečovací ústředny ESIM364 a minialarmy EPIR3.  
GSM relé, pro které je k dispozici rovněž ovládací rozhraní i aplikace  
pro iPhone a Android s názvem Smart Gate, od licenčních poplatků osvobozeny 
nejsou a po půl roce zkušebního provozu je i nadále třeba zakoupit licenci. 
 
*************************************************** ************* 

 
SENZOR ZAPLAVENÍ EFS1 

       
Do prodeje jsme zařadili nový produkt – 

senzor zaplavení s označením EFS1. Jedná  
se o jednoduché zařízení ke zjištění nárůstu 
vlhkosti, vyvinuté jako příslušenství  
k bezdrátovému magnetickému kontaktu EWD2 
- připojuje se ke svorkám pro externí kontakt. 

Na těle detektoru jsou vodivé plošky, mezi kterými se vlivem rostoucí 
vlhkosti snižuje hodnota elektrického odporu. Pomocí konfiguračního programu 
lze nastavit hraniční hodnoty elektrického odporu, při jehož dosažení dojde  
ke změně stavu alarm/obnova. 

 
Koncová cena senzoru zaplavení byla stanovena na 320,-Kč bez DPH. 
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DŮVĚRYHODNÁ FIRMA 2015 
 
 Rádi bychom Vás také informovali o tom,  
že společnost ALARM PRODEJ.CZ je čerstvým 
držitelem certifikátu „Důvěryhodná firma 2015“. 
Tento certifikát je udělován společnostem, které  
se vyznačují výbornou pověstí mezi klienty  
a obchodními partnery - z toho plyne, že toto ocenění bychom nezískali bez Vás, 
našich obchodních partnerů, resp. bez Vašich pozitivních hodnocení a recenzí, 
děkujeme Vám! Toto osvědčení je pro nás jasným důkazem, že vstřícný, poctivý 
a přímý přístup k zákazníkům se vyplácí a že to Vy, naši zákazníci, obchodní 
partneři a klienti dokážete ocenit.  
 
*************************************************** ************* 
 
PROPAGAČNÍ MATERIÁLY EPIR3  
 

Pro podporu prodeje produktu EPIR3 jsme připravili nové sezónní 
reklamní materiály, které tentokrát míří především na majitele panelových bytů 
a sklepů (viz obrázky u tohoto článku). V případě Vašeho zájmu Vám tyto 
propagační materiály rádi poskytneme zdarma v elektronické podobě (formát 
.pdf) v požadovaném rozměru s Vaším kontaktem popř. logem. Materiály jsou 
k dispozici v tiskové kvalitě až do rozměru 2x3metry.  

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na adrese 
obchod@alarmprodej.cz, rádi Vám reklamu upravíme a pošleme. 
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*************************************************** ************* 

 
Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 

poskytujete a budeme i nadále vděčni za Vaše podněty, návrhy a dotazy. 
 
Děkujeme také za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
Tým ELDES. 


