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STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ
Ústředny Videofied řady W2xx s verzí FW 08.XX.XX.XXX* a vyšší mo-
hou být ovládány pomocí mobilní aplikace Videofied 2.0. Pro použití 
s mobilní aplikací musí být ústředna správně nastavena.

S aplikací Videofied 2.0 můžete váš systém zastřežit (zapnout),  
odstřežit (vypnout), vyžádat si 30sekundové on-line video (pouze  
u detektorů s funkcí Video Look-in, tzn. OSMV, OSMVC a ISMV) nebo 
aktuální snímek ze všech instalovaných kamerových detektorů  
(u všech detektorů s kamerou).

Tato mobilní aplikace nenahrazuje monitorovací centrum / pult 
centralizované ochrany.

Případné poplachy a poruchy systému budou doručeny pouze 
na pult centralizované ochrany, který dokáže na tyto události  
reagovat odpovídajícím způsobem.

Pro správnou funkci mobilní aplikace Videofied 2.0 musí být 
ústředna připojena k sítí LAN nebo WiFi s konektivitou do inter-
netu (nelze použít pouze mobilní datové připojení).

* Pro ověření verze firmware vaší ústředny zadejte přes klávesnici (pouze pokud je systém 
 odstřežen) kód: 000000+YES/OK. Zobrazí se aktuální verze fw ústředny. Pro použití s mobilní 
 aplikací Videofied 2.0 musí být verze fw 08.xx.xx a vyšší.

 Starší verze ústředen nelze aktualizovat.

Aplikace Videofied 2.0 je kompatibilní se zařízeními s iOS 8 a Android 
4.2. a vyššími. V tomto dokumentu najdete pokyny k nastavení vaší 
ústředny pro užívání mobilní aplikace Videofied 2.0.

 DŮLEŽITÉ:

Pokud chcete používat mobilní aplikaci  
Videofied 2.0, vaše ústředna musí být  

připojena do PCM cloudu.

Pro ověření stavu připojení do PCM cloudu 
vložte kód: 999986+OK. Zobrazí se stav  
připojení a používaná přenosová trasa  

(LAN, WIFI).
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Stáhněte si aplikaci 
na Google Play:

Stáhněte si aplikaci 
na App Store:



KONFIGURACE PCM CLOUDU
Pro napojení ústředny W2xx do PCM cloudu a pro samotné použí-
vání aplikace Videofied 2.0 je nutné povolit a nastavit PCM režim. 
Ústředna musí být před spárováním s aplikací už nastavena. 

Je vyžadována přístupová úroveň 4 – Instalační technik.

Nastavení PCM režimu najdete v části „Konfigurace monitoro-
vací stanice“.

Vstupte do části PCM APP. 

(Položka PCM MONITORING musí zůstat vypnutá!)
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KONFIGURACE 

KONFIGURACE
MONITOROVACÍ STANICE

OK nebo ANO

OK nebo ANO

OK nebo ANO

PCM

PCM APP

Úroveň 4

Přístup do nastavení PCM režimu
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 Položku PCM APP nastavte na Enable (povolit).

Číselnou IP adresu serveru 3 a 4 nastavte na 0.0.0.0.

Doménový název serveru 3 a 4 nastavte dle obrázků.

Komunikační port 3 a 4 nastavte na 6010.

V tomto menu povolte jednotlivé přenosové  trasy pro použití  
s aplikací Videofied 2.0:  

GSM/GPRS defaultně zakázáno. Tato přenosová trasa není vhodná 
pro použití s aplikací Videofied 2.0 a nezajistí její plnou funkčnost. 
Primárně je GSM/GPRS přenos určen pro napojení na PCO, např.  
s použitím SIM Videofied 50.

LAN komunikace - doporučeno pro použití s aplikací Videofied 2.0

Wi-Fi komunikace - doporučeno pro použití s aplikací Videofied 2.0
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PCM APP

PCM APP
Enabled/Disabled

SERVER ADDRESSES

PCM IP ADDRESS 3 0.0.0.0

PCM DOMAIN NAME 3
pcm21.videofiednuage.com

PORT PCM 3
6010

PCM IP ADDRESS 4 0.0.0.0

PCM DOMAIN NAME 4
pcm22.videofiednuage.com

PORT PCM 4
6010

AUTHORIZED
MEDIAS

2G3G
Enabled/Disabled

ETHERNET
Enabled/Disabled

WLAN
Enabled/Disabled

PCM APP menu
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V továrním nastavení jsou povolené pouze přenosové trasy LAN  
a Wi-Fi. Přenosová trasa GPRS je vypnutá.

Pokud chcete použít GPRS trasu pro PCM cloud přenos, musíte ji 
ručně povolit.

V požadovaném pořadí podle priority trasy vložte znaky E, W a G:
  
	 	 •	E	-	LAN/Ethernet
	 	 •	W	-	WIFI/WLAN
	 	 •	G	-	GSM/GPRS	–	

Podle verze fw ústředny může být toto nastavení dostupné pouze
v režimu „Angličtina“.

Příklad: 

WiFi jako hlavní trasa a LAN jako záložní trasa:

MEDIA PRIORITY: WE
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KONFIGURACE 

KONFIGURACE
MONITOROVACÍ STANICE

OK nebo ANO

OK nebo ANO

OK nebo ANO

PCM

PARAMETRY PCM

OK nebo ANO

MEDIA PRIORITY EW

Úroveň 4

Nastavení priority komunikačních kanálů
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Tato přenosová trasa není vhodná pro použití 
s aplikací Videofied 2.0 a nezajistí její plnou 
funkčnost. Primárně je GSM/GPRS přenos 
určen pro napojení na PCO, např. s použitím 
SIM Videofied 50.

www.videofied.com



NASTAVENÍ APLIKACE VIDEOFIED 2.0
Pokud je konektivita do PCM cloudu funkční, můžete vaši ústřednu spárovat s mobilní aplikací Videofied 2.0.
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Po otevření aplikace 
se zobrazí přihlašovací 
obrazovka. Vložte vaše 
přihlašovací údaje nebo 
si vytvořte nový účet.

V dalším kroku vložte 
aktivační kód z emailu.

V případě vytváření 
nového účtu zadejte 
platnou emailovou 
adresu.
Na tuto adresu bude 
automaticky odeslán 
e-mail s aktivačním 
kódem. 
Pokud je vámi zadaný
e-mail již používán, 
objeví se chybová 
hláška. 

Zvolte si vaše heslo.
Heslo musí být delší než 
6 znaků a musí obsaho-
vat číslice a písmena.
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Po prvním přihlášení 
musíte spárovat aplikaci 
s vaší ústřednou  
Videofied.
Vložte výrobní číslo  
a kontrolní součet.  
Oba údaje najdete na 
štítku v ústředně.  
U některých verzí ústře-
den jsou nalepeny dva 
štítky na sobě. Kontrolní 
součet je uveden pouze 
na jednom z nich.
Výrobní číslo ústředny 
se skládá z 16 znaků 
(písmena + číslice).
Kontrolní součet je 
dvouciferný.

Kód zastřežení je váš 
číselný kód pro ovládání 
ústředny.

Výrobní číslo a kontrolní 
součet lze vložit i kliknu-
tím na „Skenovat“ a vyfo-
cením čárového kódu na 
štítku ústředny.

Pokud už máte ústřed-
nu spárovanou se 
svým účtem, zobrazí 
se základní obrazovka 
aplikace.
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V horní části se zobra-
zují dostupné způsoby 
zapnutí/zastřežení 
ústředny dle nastavení 
instalačním technikem.
Vyberte dotekem poža-
dovaný způsob zapnu-
tí. Příkaz je proveden 
okamžitě.

Na kartě „Streamová-
ní videa“ se zobrazí 
seznam kamerových 
detektorů, které tuto 
funkci podporují (OSMV, 
OSMVC, ISMV). Po výbě-
ru detektoru se spustí 
30sekundový on-line 
video přenos.

V části „Seznam událos-
tí“ se zobrazuje historie 
zastřežení (zapnití)/
odstřežení (vypnutí) a 
vyžádané snímky nebo 
videa. Snímky a videa 
jsou uloženy k náhledu 
po dobu 30 dnů od 
jejich pořízení.

Na kartě „Snímky“ se 
zobrazí všechny detek-
tory s integrovanou ka-
merou. Vybraný detektor 
vyfotí sledovaný prostor 
a snímek vám bude do-
ručen do cca 20 sekund 
do okna „Seznam udá-
lostí“ (viz níže).

STRUČNÉ PŘEDSTAVENÍ APLIKACE

8www.videofied.com



www.nam.cz

KONFIGURACE ÚSTŘEDNY VIDEOFIED  
V APLIKACI VIDEOFIED 2.0

Na kartě „Seznam udá-
lostí“ si pak můžete 
zobrazit vyžádané sním-
ky a videa.

V části „Můj účet“ 
můžete měnit jazyk 
aplikace a také své heslo.

Stisknutím ikony  
v pravém horním rohu 
otevřete okno nastavení.
Zde můžete změnit 
nastavení vašeho účtu, 
jazyk aplikace, zapínat 
sdílení ústředny s jiným 
účtem nebo předat 
ústřednu jinému 
uživateli.

V části „Moje ústředny” 
můžete přejmenovat 
název instalace, přidat 
dalšího uživatele nebo 
předat ústřednu jinému 
uživateli.  V nových ver-
zích aplikace lze v tomto 
místě ústřednu odpojit 
od aplikace.
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Karta „Udělit přístup“  
se týká nastavení práv 
a notifikací u konkrétní 
ústředny novým uživa-
telům

V části „Moje upozorně-
ní” může uživatel 
zapnout/vypnout notifi-
kace (upozorňování) 
na následující události:
- odstřežení (vypnutí)
- zastřežení (zapnutí)
- přijetí snímku

Karta „Převést vlastnic-
tví“ dovoluje předat 
ústřednu do správy 
jinému existujícímu 
uživateli. Ústředna se 
vymaže z vašeho pří-
stupu. Tento krok nelze 
vrátit zpět!
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Převést vlastnictví ústředny na jiného uživatele.

Pozor! Tato akce je nevratná a odebere vás ze 
seznamu uživatelů. Již nebudete moci spravovat 
tuto ústřednu.

Udělit přístup k mé ústředně ** jinému uživateli.

Vypnutí ústředny

www.videofied.com



OFICIÁLNÍ ZASTOUPENÍ PRO ČR A SR 

NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13
735 64 Havířov - Prostřední Suchá
Česká republika
Tel.: (+420) 596 531 140
E-mail: info@nam.cz

www.nam.cz; www.onisystem.cz
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Jestliže se po přihlášení zobrazí tato 
obrazovka, není ústředna připojena 
do PCM cloudu. 

Seznam událostí a nastavení je stále 
dostupné, ale ústřednu např. nelze 
vzdáleně zastřežit (zapnout) /odstře-
žit (vypnout) nebo si vyžádat aktuální 
snímek / video.

Zkuste se přihlásit později. Pokud je 
ústředna stále nedostupná a nemá 
spojení s PCM cloudem, kontaktujte 
servisní organizaci.

Ztráta spojení s ústřednou může 
souviset s lokálním výpadkem inter-
netu v místě instalace.
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NEPŘIPOJENÍ ÚSTŘEDNY

Chata

Vaše ústředna není připojená.

Vaše ústředna není připojená k serveru. 
Zkontrolujte síťové připojení ústředny 

a počkejte několik minut, dokud se znovu nepřipojí. 
Pokud se nepřipojí, kontaktujte osobu, 

která prováděla instalaci.


