
NÁVOD PRO POUŽÍVÁNÍ 
APLIKACE mojePCO



Aplikace mojePCO vám umožňuje 
monitorovat stav zabezpečení  
vašeho objektu připojeného  

na PCO bezpečnostní agentury. 

Jak si aplikaci spustit?
Do okna webového prohlížeče napište

odkaz m.mojepco.cz
Do konce roku 2017 se zde bude  

otevírat stará verze aplikace mojePCO. 

Abyste se dostali do nové verze, stačí 
pouze kliknout na červené tlačítko 

 
Přímý odkaz na novou verzi  

mojePCO bude jiný: m.mojepco.cz/v2

Od začátku roku 2018 na odkazu  
m.mojepco.cz najdete už jen novou 

verzi mojePCO.



Před prvním spuštěním musíte znát  
vaše přihlašovací údaje, které jste 
dostali od bezpečnostní agentury.

 Číslo PCO:

 ID číslo:

 Heslo:

Grafickou nápovědu k aplikaci  
najdete nejen v tomto manuálu,  
ale i přímo vaplikaci mojePCO  

v pravém horním rohu.

Dotekem na  si zobrazíte základní 
funkce aplikace. Mezi jednotlivými  
obrazovkami se posouvá pohybem 

prstu zprava doleva.

Zpět do přihlašovacího okna se znovu 
dostanete klepnutím na .



Pro snadnější spouštění vytvořte na
ploše ikonu aplikace. Klepněte na

nabídku vašeho webového prohlížeče   
a zvolte Přidat na plochu. Může se lišit

pro různé verze prohlížečů.



Kliknutím na ikonu mojePCO
aplikaci otevřete.



Vyplňte přihlašovací údaje:
číslo PCO, ID číslo a heslo.



Nechcete přihlašovací údaje znovu
vyplňovat? Pojmenujte a uložte si je.
Pokud máte uloženo více přihlášení,
vyberte si konkrétní ze seznamu .



Přes menu  se dostanece do nabíd-
ky, kde můžete mimo jiné upravovat  
nastavení aplikace nebo kliknutím  

na logo otevřít webové stránky vaší 
bezpečnostní agentury.



Chcete se přihlašovat automaticky,
aniž byste vybírali ze seznamu

uložených přihlašovacích údajů?
Zapněte v menu „Nastavení“ funkci

automatického přihlášení.



Zobrazení aktuálního stavu všech
hlídaných objektů. Ikona : zobrazuje

stav zastřežení, : poplachu, :
poruchy,  :zda je dostupné video,

 :nebo dálkové ovládání zařízení.



Dotekem  na konkrétní objekt si
zobrazíte detailní informace. 



Detailní karta objektu  
se zobrazením aktuálního stavu objektu 

nebo jeho částí.  
Ikona : objekt je plnězastřežen,  

: objekt je zastřežen částečně,  
: hlídání objektu jevypnuté. 



Detailní karta objektu se zobrazením
aktuálního stavu zón.

Ikona : zóna je v poplachu,
: zóna je v klidu,

 informacenejsou k dispozici



Detailní karta objektu se zobrazením
aktuálního technického stavu.

Barevnost  porucha,  v pořádku.
Ikona : výpadek síťového napájení,

 :ztráta komunikace, :poruchy
baterie zařízení



Dotekem na konkrétní část objektu,
zónu nebo poruchu se zobrazí

historie změn jejího stavu. Zobrazují
se pouze vybrané události, které  

s vybranou položkou souvisí.



Detailní karta objektu se zobrazením
možnosti dálkového ovládání.

Dotkněte se tlačítka  a ovládejte
objekt odesláním SMS do jednotlivých

zařízení. Pro nastavení se obraťte na
svou bezpečnostní agenturu.



Detailní karta objektu se zobrazením
dostupného videa z poplachu na

objektu. Dotekem na konkrétní video
si ho otevřete.



Přehrání dostupného videa.



Ikona  historie objektu slouží pro
zobrazení výpisu posledních událostí,

které na objektu proběhly. Dotekem na
ikonu  můžete zvolit období, za

které chcete historii zobrazit.



Výběr období pro zobrazení  
historie objektu.



Ikona  slouží pro zobrazení nebo
editaci důležitých údajů a kontaktů.

Pro nastavení se obraťte na vaši
bezpečnostní agenturu. 

Údaje označené  se dají měnit. 



Výrobce: NAM system, a.s.
U Pošty 1163/13

735 64 Havířov – Prostřední Suchá
Tel.: +420 596 531 140

www.nam.cz


	  D c Novakarta Novianonymnikarta zaloZky Ned8vnopouZitekarty Historie StaZenesoubory Sdilet  Najitnastr8nce PMotoo ploch Verzewebupro 0Row1: 
	Číslo PCO: 
	ID číslo: 
	Heslo: 


