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UVÁDÍ

DÁLKOVÁ KONFIGURACE 

ZAŘÍZENÍ ELDES POMOCÍ SW 

CONFIGURATION TOOL

PROGRAMEM CONFIGURATION TOOL NELZE KONFIGUROVAT 

ÚSTŘEDNU ESIM384 – PRO JEJÍ KONFIGURACI JE TŘEBA POUŽÍT 

NOVÝ KONFIGURAČNÍ PROGRAM ELDES UTILITY.



1. SPUSŤTE KONFIGURAČNÍ PROGRAM

• Spusťte konfigurační program ELDES Configuration Tool

(zdarma v češtině ke stažení na www.alarmprodej.cz).

201.03.2020
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2. KOMUNIKUJTE ČESKY

• Pokud se program spustí 

v angličtině (první spuštění 

po instalaci), přepněte jej 

do češtiny:

• Klikněte na „Files“

• Klikněte na „Language“

• Klikněte na „Česky“

• Program se přepne 

do češtiny a bude se v češtině 

spouštět i v budoucnu.

301.03.2020
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INFO: Přepínání jazyka je možné pouze v režimu off-line, 
tedy pokud není připojeno žádné zařízení ELDES.



3. SPUSŤTE PRŮVODCE KONFIGURACÍ

• V pravém sloupci VZDÁLENÁ 

KONFIGURACE na úvodní 

obrazovce programu 

Configuration Tool klikněte 

na tlačítko „Nastavení 

vzdálené konfigurace“.

401.03.2020

VZDÁLENÁ KONFIGURACE



4. VYBERTE ZAŘÍZENÍ A ZPŮSOB KONFIGURACE 

• Postupujte podle pokynů 

průvodce – v prvním kroku 

vyberte typ zařízení, 

ke kterému se chcete vzdáleně 

připojit.

• V našem příkladu vybíráme 

zařízení ESIM364, následující 

postup je však shodný 

pro jakékoli zařízení ELDES.
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5. ZVOLTE „PŘES CO“ CHCETE KONFIGUROVAT

• Dále zvolte typ konfiguračního serveru, 

nebo-li „přes co“ budete vzdálené zařízení 

konfigurovat.

• Vzdálený server (doporučeno) –

konfigurace bude provedena 

přes konfigurační server výrobce 

(nejobvyklejší způsob).

• TCP/IP server – Program Config Tool 

se bude chovat jako server – musí běžet 

na veřejné IP adrese.

• Přes LAN komunikaci ELAN3 –

k dispozici pouze pro vybraná zařízení 

podporující IP převodník ELAN3. Ten musí 

být dostupný z veřejné IP adresy

na pevném čísle portu.

601.03.2020
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6. ZKONTROLUJTE NUTNÁ NASTAVENÍ

• Ujistěte se, že jsou splněny i ostatní podmínky, 

které jsou pro vzdálenou konfiguraci potřeba.

• Nastavení SMS hesla, telefonního čísla 

Uživatele 1 nebo jména APN (Acces Point Name) 

je možné u většiny zařízení ELDES provést také 

pomocí konfigurační SMS zprávy. Bez nastavení 

těchto základních parametrů není možné spustit

vzdálenou konfiguraci.

• APN Vám na požádání sdělí GSM operátor 

u kterého je daná SIM karta registrována. 

Obvykle u všech tří hlavních GSM operátorů 

funguje název internet, jméno a heslo 

se nevyplňuje.

• Pokud je vše v pořádku, klikněte v programu 

na tlačítko „Další“.

701.03.2020
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7. NAVAŽTE SPOJENÍ SE ZAŘÍZENÍM

• Odešlete do zařízení iniciační SMS zprávu 

ve tvaru SMSheslo(mezera)stconfig 

(Příklad: 5555 stconfig)

• Po přijetí této SMS zprávy se zařízení 

pokusí připojit ke konfiguračnímu serveru 

– po úspěšném připojení odpoví zařízení 

odesílateli SMS zprávou obsahující 

jedinečné identifikační číslo GSM modulu 

IMEI.

• Iniciační SMS je třeba poslat vždy, 

přestože IMEI číslo známe – na základě 

iniciační SMS se zařízení připojí 

ke konfiguračnímu serveru.

801.03.2020
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INICIAČNÍ SMS MUSÍ BÝT ODESLÁNA 
Z TELEFONNÍHO ČÍSLA UŽIVATELE, 
KTERÉ JE ULOŽENO V ZAŘÍZENÍ! 

Na SMS zprávy z neznámých tel. čísel 
zařízení nereaguje, přestože obsahují 
správné SMS heslo.



8. NAVAŽTE SPOJENÍ SE ZAŘÍZENÍM

• Jakmile obdržíte SMS zprávu 

obsahující jedinečné identifikační 

číslo GSM modulu IMEI, 

je ústředna připojena 

ke konfiguračnímu serveru 

a čeká na spojení s Vámi.

• Opište číslo IMEI do příslušné 

kolonky  (pokud jste již dané 

zařízení dálkově konfigurovali, 

můžete již jednou zadané číslo 

IMEI vybrat z roletkového menu) 

a klikněte na „Připojit“.

901.03.2020
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NEDAŘÍ SE? ZKONTROLUJTE NUTNÁ NASTAVENÍ!

• Pokud místo SMS s číslem IMEI obdržíte jako 

odpověď SMS s chybovým hlášením – obvykle 

„No connection to server“, klikněte 

v programu na tlačítko

a zkontrolujte, zda jsou skutečně splněny 

VŠECHNY podmínky pro vzdálenou konfiguraci.

• Obvykle bývá problém v nastavení APN

nebo s nastavením datového tarifu na SIM.

1001.03.2020
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9. VYČTĚTE AKTUÁLNÍ KONFIGURACI

• Jakmile se program Configuration Tool připojí ke konfiguračnímu serveru a ten jej 

na základě zaslaného IMEI identifikátoru propojí se žádaným zařízením ELDES, 

dojde automaticky k vyčtení všech dat z tohoto připojeného zařízení.

1101.03.2020
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10. OCHRANA INSTALAČNÍM KÓDEM/SMS

• Některá zařízení (zejména 

zabezpečovací ústředny ESIM264/364) 

jsou chráněna proti neoprávněnému 

vyčtení údajů Instalačním kódem. 

V tom případě je před vyčtením dat 

z ústředny zobrazen dotaz na zadání 

Instalačního hesla.

• Pokud dojde 10x za sebou k zadání 

nesprávného Instalačního kódu, dojde 

na tři minuty k zablokování 

komunikace. Během této doby se 

s ústřednou nelze spojit.

• Některá zařízení mohou vyžadovat 

zadání SMS hesla, pokud nemají 

v konfiguraci položku Instalační kód.
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11. AKTUÁLNÍ KONFIGURACE ZAŘÍZENÍ

• Po zadání platného Instalačního nebo SMS kódu (dle typu zařízení)

dojde k vyčtení všech dat připojeného zařízení a jejich zobrazení v záložkách.

• Další práce s programem Configuration Tool je identická jako při lokálním 

spojení USB kabelem.

1301.03.2020
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INFO: Instalační kód je před vyčtením vyžadován pouze pokud se liší 
od kódu továrního. Pokud v konfiguraci zůstane tovární Instalační kód 
(1470), proběhne vyčtení okamžitě bez požadavku na jeho zadání.



12. UKONČENÍ VZDÁLENÉ KONFIGURACE

• Pokud chcete vzdálenou konfiguraci 

ukončit, klikněte v okně Správa 

vzdálené komunikace

na tlačítko „Odpojit“

• Spojení se také ukončí automaticky

po uplynutí 20ti minut (pokud jste

se zařízením stále ve spojení, program 

se zeptá, zda chcete spojení prodloužit 

o dalších 20 minut).

• Spojení lze také ukončit zasláním 

SMS příkazu ve tvaru 

SMSheslo(mezera)endconfig 

(Příklad: 5555 endconfig)

1401.03.2020
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SMS příkaz musí být odeslán z telefonního čísla uživatele uloženého 
v zařízení, na neznámá telefonní čísla zařízení nereaguje, přestože 
obsahují platné SMS heslo.



13. UKONČENÍ VZDÁLENÉ KONFIGURACE

• Po korektním ukončení vzdálené konfigurace je v logu událostí Správy 

vzdálené komunikace záznam o odpojení od konfiguračního serveru.

• Konfigurované zařízení se rovněž odpojí od konfiguračního serveru a odešle 

o této akci SMS zprávu odesílateli iniciační SMS zprávy.

1501.03.2020
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14. ZÁVĚR PREZENTACE

Cílem této prezentace bylo seznámit Vás stručnou formou se vzdálenou 
konfigurací zařízení ELDES pomocí  konfiguračního programu 

ELDES Configuration Tool. Pokud si přesto nevíte rady nebo potřebujete 
poradit, neváhejte nás kontaktovat.

KONTAKT:

ALARM PRODEJ.CZ

Šmilovského 219

293 01 MLADÁ BOLESLAV

www.alarmprodej.cz
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Jan Novotný

606 890 079

podpora@alarmprodej.cz

mailto:podpora@alarmprodej.cz

