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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

dovolujeme si Vás informovat, že 31.5. 2013 jsme s mírným zpožděním, 
způsobeným všelikými technickými obtížemi, spustili službu Smart Security 
na našem serveru (CZ). Služba Smart Security je rozhraní pro ovládání 
zabezpečovacích systémů ELDES přes webové rozhraní pomocí 
internetového prohlížeče nebo aplikace pro chytré telefony iPhone (Apple) 
nebo telefony s operačním systémem Android. Pomocí služby Smart Security 
můžete monitorovat a ovládat Váš zabezpečovací systém kdekoliv  
a kdykoliv. 
 

Oproti službě Smart Security na serveru výrobce (https://security.eldes.lt) 
je naše verze lokalizována do češtiny a co je podstatné, je ZDARMA. Každý 
uživatel systému ELDES má nyní možnost ovládat své zařízení pomocí 
Internetu (resp. webového prohlížeče) nebo aplikace pro (někdy až příliš) 
chytré mobilní telefony. 

 

 
Náhled ovládací obrazovky (zařízení EPIR, webový prohlížeč) 
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Co je třeba udělat pro to, aby to fungovalo ? 
 

V zařízení: 
� Zaškrtnout v konfiguračním programu Config Tool v záložce "Systém" 

volbu "Smart security povoleno (enabled)" 
� Změnit údaj v položce "Adresa serveru" na smartsecurity.eldesalarm.cz 
� Kliknutím na tlačítko "Generuj ID" zobrazit identifikační číslo pro Smart 

Security, toto číslo si uložit. Identifikační číslo pro Smart Security je 
možno získat také na dálku pomocí SMS zprávy ve tvaru: 
XXXX(mezera)SMART(mezera)ID 

� Číslo portu a ostatní údaje ponechat beze změny. 
 
POZOR - Po změně názvu domény přes GPRS je potřeba restartovat zařízení – 
to je možné i na dálku SMS příkazem: „XXXX(mezera)reset“ (XXXX=SMS 
heslo). Příkaz musí být odeslán z SMS čísla, které je v zařízení uloženo. Tento 
příkaz restartuje zařízení, ale všechna nastavení zachová. 
 

 
 
Náhled nastavení Smart Security (shodné pro všechna zařízení ELDES)  
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V PC: 
� Zadat do webového prohlížeče adresu https://smartsecurity.eldesalarm.cz 
� Na horní liště kliknout na "Registrace", vyplnit a odeslat zobrazený 

formulář 
� Potvrdit aktivační email, tím dojde k dokončení aktivačního procesu 
� Přihlásit se ke svému účtu a kliknutím na "Přidat zařízení" přidat zařízení, 

které chceme ovládat - k tomu je nutné znát ID číslo pro Smart security 
(viz odstavec výše). 

 
    Poté je již možno službu Smart Security plnohodnotně využívat. 

 
V CHYTRÝCH TELEFONECH: 

� Z Google PLAY nebo iTunes si stáhněte a nainstalujte aplikaci pro 
Android nebo iPhone 

� V nastavení aplikace zadejte webovou adresu Smart Security 
https://smartsecurity.eldesalarm.cz 

� Uživatelské jméno a heslo nastavte tak, jak jste jej zadali při zřízení účtu 
Smart Security 

 
    Poté je již možno službu Smart Security plnohodnotně využívat. 
 

 
 

Veškerá datová komunikace služby Smart Security je samozřejmě šifrována 
a provozována na zabezpečeném serveru s ověřeným bezpečnostním 
certifikátem (Thawte), aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.  

 
Věříme, že Vám služba Smart Security přinese mnoho užitku  

a děkujeme za Váš čas, který jste věnovali tomuto bulletinu. 
 

Tým ELDES. 


