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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 
 tento měsíc jsme tu již podruhé s aktuálními informacemi ohledně 
výrobků ELDES, které – jak pevně věříme – jsou pro Vás důležité a užitečné. 

  
 

Před jejich výčtem nám však dovolte popřát Vám 
všem příjemně prožité a krásné Velikonoce.  

Kromě velikonočního pondělí (a blížících se 
státních svátků v květnu) funguje náš e-shop jako 
obvykle, tzn., že zboží objednané v tyto dny bude 
expedováno v nejbližší následující pracovní den.  
 

*************************************************** ************* 
 
Smart Security a tzv. HEARTBLEED BUG  
 

Odbornou internetovou veřejností v těchto dnech hýbe informace  
o závažné chybě v zabezpečení řady webových serverů využívající šifrování dat 
na bázi produktu OpenSSL, mezi něž patří i servery s aplikací Smart Security. 
V principu jde o to, že bylo díky bezpečností chybě nazývané HEARTBLEED 
(Krvácející srdce) možno ze serverů zcizit mnoho dat včetně uživatelských jmen 
a přístupových hesel. Zásadní nebezpečí tkví v tom, že chyba existovala 
v systémech velmi dlouho (přes několik verzí) a napadení serveru nelze nijak 
prokázat, v principu mohl být tedy napaden každý server s „děravou“ verzí 
produktu. V souvislosti s touto chybou bylo na našem webu vyvěšeno 
následující oznámení a doporučení: 

 
Software zabezpečení služby Smart Security, kterou provozujeme na našem 

zabezpečeném serveru https://smartsecurity.eldesalarm.cz zdarma, byl okamžitě v řádu 
hodin po zveřejnění závažné chyby v knihovně OpenSSL aktualizován na opravenou 
verzi včetně výměny privátního klíče certifikátu. Přestože nepředpokládáme, že by náš 
server mohl být napaden, doporučujeme změnit Vaše přihlašovací údaje ke službě 
Smart Security, vytvořené před datem 14. 4. 2014, abyste měli jistotu, že nemohou být 
z důvodu chyby v šifrovacím software zneužity. 
 
*************************************************** ************* 
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Aplikace Smart Security pro chytré telefony 
 
 V poslední době jsme s řadou našich zákazníků, využívající službu Smart 
Security přes chytré telefony, řešili problém při instalaci nových verzí 
aplikací pro iPhone i Android. Aktuální verze služby Smart Security, která 
běží na serveru výrobce (zdarma pouze ½ roku) totiž využívá přihlášení 
pomocí e-mailové adresy a hesla, čemuž odpovídá také úvodní stránka 
aplikace, které rovněž vydává výrobce.  

Služba Smart Security, kterou provozujeme na našem serveru 
smartsecurity.eldesalarm.cz zdarma trvale, běží ve starší verzi a k přihlášení 
do aplikace nepoužívá e-mail, ale uživatelské jméno a heslo, které jste si 
zvolil při registraci. Proto v přihlašovací obrazovce aplikace zadejte do řádky 
nazvané e-mail Vaše uživatelské jméno tak, jak jste si jej vytvořili při 
registraci účtu Smart Security, přestože Vás aplikace vyzývá k zadání  
e-mailu. Heslo je samozřejmě stejné, rovněž jste si jej zvolili při registraci. 
 
 

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

LAN komunikátor ELAN3-ALARM 
 
 
 

 Jak bylo již avizováno 
v předešlém čísle našeho bulletinu, 
k ústředně ESIM364 (a modulu ET082) 
je již v prodeji internetový (LAN) 
komunikátor s typovým označením 
ELAN3-ALARM. Tento produkt 
najdete na našem webu 
www.alarmprodej.cz v sekci 
příslušenství včetně českého 
Uživatelského a instalačního manuálu. 
 
 

 
Modul ELAN3-ALARM je vyvinut jako přídavný modul k zabezpečovací 

ústředně ELDES ESIM364 nebo GSM/GPRS komunikátoru ET082 a pomocí IP 
komunikace a standardizovaného ethernetového protokolu umožňuje snadné 
vytvoření komunikačního kanálu.  
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Pomocí tohoto rozhraní a Internetového přístupu lze tímto komunikačním 
kanálem snadno: 
 
• Přenášet informace z ústředny ESIM364 nebo modulu ET082 na PCO. 
• Připojit ústřednu ESIM364 k serveru Smart Security. 
• Dálkově konfigurovat ústřednu ESIM364 nebo modul ET082. 
 

V praxi to tedy znamená, že s tímto modulem je možno provozovat 
ústřednu ESIM364 nebo modul ET082 bez vložené SIM karty (tedy ZDARMA, 
bez paušálních poplatků nebo poplatků za data, SMS nebo volání) a přesto  
je možné plnohodnotně ústřednu využívat přes Internet.  

V tomto případě je však nutno zvážit hrozící bezpečnostní rizika – přenos 
dat z modulu samozřejmě není funkční v případě výpadku napájení kteréhokoli 
aktivního prvku na trase (switche, router) nebo samotného internetu resp. LAN 
(WAN) sítě. V řadě aplikací však jistě ekonomický aspekt převáží nad 
bezpečnostním. 

Nejideálnější se pak zdá být kombinace obou přenosů, tedy že přes SIM 
kartu je realizován přenos zpráv o poplachu uživateli na mobilní telefon pomocí 
SMS a/nebo volání a přes LAN komunikátor se pak odehrává datová 
komunikace např. na server Smart Security. Uživatel díky tomu nemusí na SIM 
kartě platit za data a zároveň využije internet, který již obvykle má doma 
zaveden. 
 
Kompatibilita 
 
Modul ELAN3-ALARM je kompatibilní pouze s nejnovějšími verzemi 
firmware, resp. hardware, konkrétně: 
 
• ELAN3-ALARM v0.3 a vyšší + ESIM364 v02.07.00 a vyšší. 
• ELAN3-ALARM v0.4 a vyšší + ET082 v01.12.00 a vyšší; verze hardware: 
ET082-30 a vyšší. 
 
Cena: 
 

Cena produktu byla stanovena na 2.950,- Kč bez DPH pro koncové 
zákazníky, z této ceny jsou pak našim obchodním a instalačním partnerům 
samozřejmě poskytovány slevy dle nasmlouvaného rabatu. 

 
 

*************************************************** ************* 
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Úprava sekce „Ke stažení“ a její rozšíření o firmware 
 
 
 Pro urychlení a zjednodušení Vaší práce jsme vytvořily na našem webu 
www.alarmprodej.cz v levém menu dole novou sekci „Ke stažení“. Do této 
sekce byl přesunut archiv vydaných čísel bulletinu ELDES News, odkazy na 
stažení konfiguračního software Configuration Tools a stručného návodu 
k obsluze a budou sem umisťovány odkazy na volně stažitelné dokumenty 
(informační brožura „Jak na bezdrát“ apod…). Instalační a uživatelské návody 
jsou jako dosud i nadále dostupné u každého produktu. 
 
 V horním menu je nově zřízena sekce „FIRMWARE“. V této sekci jsou 
umístěny odkazy na stažení souborů firmware k jednotlivým produktům  
se stručným popisem. Tato sekce je uzamčena a je určena pouze pro naše 
partnery, mezi které patříte i Vy. Z technických důvodů není bohužel možné pro 
vstup do této sekce použít Vaše přihlašovací heslo do e-shopu, pro vstup do této 
sekce použijte, prosím, heslo 
 

eldesalarm 
 

 
 

*************************************************** *********** 
 
 
 
Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 

poskytujete a budeme i nadále vděčni za Vaše podněty, návrhy a dotazy, díky 
kterým se daří systémy ELDES neustále posouvat kupředu. 

 
Děkujeme také za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 

 
 
 
 

Tým ELDES. 


