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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

začátek tohoto roku byl pro nás již tradičně ve znamení příjemných 
setkání s Vámi, našimi zákazníky a obchodními partnery na sérii certifikačních 
školení ELDES, které se konaly po celé republice, letos navíc obohacené  
o velmi zajímavou prezentaci společnosti ZyXEL Communications Czech s.r.o. 
Tato setkání nám přinesla řadu podnětů, poznatků a nápadů, z nichž některé 
jsme již uvedly do praxe, a jsou obsahem tohoto bulletinu. 
 

Všem, kteří jste nás navštívili, ještě jednou děkuji za Váš čas a přeji  
do aktuálně začínající „instalační“ sezóny mnoho úspěšně realizovaných 
zakázek. 

Ing. Jiří Šmatlák 
produktový manažer ELDES 

 
*************************************************** ************* 
 

Ústředny ESIM264/364 a čtečka RFID 
 
         Ze školení z Hradce Králové jsme bohatší  
o informaci, že existuje univerzální čtečka RFID čipů 
EM 125kHz s integrovaným převodníkem na sběrnici  
1-Wire (DALLAS). Tuto čtečku je tedy bez problémů 
možno připojit k ústřednám ELDES ESIM264/364  

a používat k jejich ovládání namísto kontaktních DALLAS čipů pohodlnější  
(a dnes už také rozšířenější) bezkontaktní média (přívěsky, karty). Čtečka má 
integrovány dvě samostatně vyvedené signalizační LED diody (červenou  
a zelenou) s jejichž pomocí lze snadno realizovat častý požadavek na signalizaci 
stavu systému (zapnuto/vypnuto). 
 Tuto RFID čtečku najdete na www.alarmprodej.cz v sekci Příslušenství. 
Standardně je v nabídce čtečka médií EM125kHz s LED zapojenými  
se společnou anodou (vyvedeny zvlášť katody – stačí pouze propojit s PGM 
výstupem ústředny). Na přání lze dodat také provedení čtečky pro média Mifare 
(13,5MHz), popř. s LED diodami zapojenými se společnou katodou a zvlášť 
vyvedenými anodami. 
*************************************************** *************  
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Snížení ceny bezdrátového PIR EWP2 
 

 
Díky setkání s Vámi jsme se také dozvěděli, že Vás trápí 

cena nejpoužívanějšího bezdrátového prvku – tedy bezdrátového 
detektoru EWP2. Zařazením tohoto prvku do návrhu systému  
se Vaše cenová nabídka příliš prodražuje a čím více těchto prvků 
je třeba, tím méně konkurenceschopný Váš návrh je. 

 
Vedení naší firmy se proto rozhodlo snížit doporučenou 

koncovou cenu bezdrátového detektoru EWP2 z původních 
1.900,- Kč na 1.535,-Kč (včetně DPH). Samozřejmě je rovněž příslušně 
snížena i Vaše nákupní cena. Věříme, že toto snížení ceny Vám pomůže 
v prosazení cenových nabídek systémů ELDES i tam, kde je zapotřebí použít 
bezdrátové prvky. 

 
Již v únoru tohoto roku došlo ke snížení cen jiných bezdrátových prvků – 

Bezdrátové zásuvky EWM1 a bezdrátové klávesnice EKB3W (oba tyto prvky  
se nyní prodávají v koncové ceně za 1.990,- Kč bez DPH). 
 
*************************************************** ************* 
 

Nový vzhled klávesnice EKB3 
 
 

 
 
Drátová LED klávesnice EKB3 prošla designovou změnou a dostala nový 

plastový kryt. Funkčně zůstává stejná jako její předchůdkyně, drobnou změnou 
je pouze nahrazení textového popisu funkčních kláves ikonami. 
 
 Cena klávesnice EKB3 se nemění.  
 
*************************************************** ************* 
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Workshop ZyXEL s prezentací ELDES 
 
 Naše spolupráce s významným dodavatelem IT 
řešení, která započala účastí obchodního zástupce  
pro ČR na sérii našich certifikačních školení - 
společností ZyXEL Communications Czech s.r.o., 
pokračuje naší účastí na jednodenním bezplatném 

workshopu společnosti ZyXEL na téma „Vybudování bezpečné sítě a její 
správná konfigurace“. ALARM PRODEJ.CZ zde bude prezentovat možné 
aplikace produktů ELDES ve sféře IT a Cloudové služby, které jsou 
k vybraným produktům ELDES (ESIM364, ESIM120) zdarma k dispozici. 
 
 Školení se koná 24. 5. 2016 v Brně, pokud máte o některé 
z prezentovaných témat zájem, rádi se s Vámi setkáme. Na školení je třeba  
se zaregistrovat pomocí odkazu  
 

http://education.zyxel.com/ZCNE_Course_Info.asp?cert_id=2332 
 

Certifika ční technické školení ZyXEL  
pro partnery  ELDES 50% SLEVA! 

  
České zastoupení společnosti ZyXEL také pořádá v Brně v dřívějším termínu 

18. - 19. 5. 2016 dvoudenní certifikační školení Switch Level 1, na kterém  
se účastníci naučí switche ZyXEL konfigurovat a používat. 

 
Díky naší spolupráci se společností ZyXEL se nám podařilo vyjednat  

slevu 50% pro všechny partnery ELDES (cena školení je 200Eur, partneři 
ELDES zaplatí za toto dvoudenní školení pouze 100Eur). Na školení je třeba  
se registrovat na webové adrese  

 
http://education.zyxel.com/ZCNE_Course_Info.asp?cert_id=2444 

 
Všem zájemcům bude po registraci pomocí tohoto odkazu odeslána proforma 

faktura ponížená o avizovanou slevu 50%. Věříme, že Vás tato nabídka potěší  
a že si nenecháte ujít možnost držet krok s neustále sílícím trendem sbližování 
bezpečnostních a IP technologií. 

 
*************************************************** *************  

 
Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 

poskytujete, a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Děkujeme také za Váš čas, 
který jste věnovali tomuto bulletinu. 

Tým ELDES. 


