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TOOLBOX slúži k ovládaniu a nastavovaniu poplachových ústrední Videofied v cloude Videofied.
TOOLBOX využijú najmä monitorovacie centrá a technici, ktorí inštalujú W ústredne.

Jednoduchá správa ústrední

Pomocou nástroja TOOLBOX sa môže technik vzdialene pripojiť k všetkým ústredniam, pri ktorých má udelené 
povolenie k správe. Na diaľku dokáže monitorovať ich stav, zakódovať ich alebo odkódovať, vyskúšať ich 
fungovanie, upraviť nastavenie ústredne, prípadne použiť ich počiatočné nastavenie alebo sa pozrieť na 
chovanie ústredne za dobu jej používania.
TOOLBOX zároveň umožňuje nastaviť profily jednotlivých užívateľov a určiť, ktoré dáta môžu vidieť  
a upravovať.
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architektúra užívateľských účtov

SKUPINA
ústrední  1

PROFIL
Technik 1

PROFIL 
Technik 2

OBMEDZENÝ
PRÍSTUP DO
TOOLBOXU

PROFIL
Správca 1

PLNÝ PRÍSTUP DO TOOLBOXU
Vytváranie a spravovanie skupín ústrední,

vytváranie účtu technikom
OBMEDZENÝ
PRÍSTUP DO
TOOLBOXU

PROFIL: Distribútor systému Videofied

SPRÁVA ÚČTU:
– VYTVÁRA PROFILY SPRÁVCOV JEDNOTLIVÝCH SBS
– VYTVÁRA ŠABLÓNY PARAMETROV

TOOLBOX ÚČET

SKUPINA
ústrední  2

SKUPINA
ústrední  3

Každá firma, ktorá ústredne inštaluje, alebo každé monitorovacie centrum, ktoré ich spravuje, pristupuje  
k TOOLBOXu pomocou TOOLBOX ÚČTU.
Každý TOOLBOX ÚČET má v prostredí cloudu VIDEOFIED jedinečné ID. Účty vytvára distribútor systému 
Videofied - NAM Slovakia, s.r.o.

Práva k prístupom jednotlivých užívateľov sa definujú v nastavení profilov. V nástroji TOOLBOX sú k dispozícii 
dva východzie profily – ÚČET: Správca a Technik.

Vo východzom nastavení má profil Správca všetky oprávnenia k zobrazeniu a úpravám v TOOLBOXe. Profil 
Správca sa automaticky založí prvému užívateľovi TOOLBOXu.

Ďalším užívateľom sa profily v TOOLBOXe priradia podľa ich oprávnenia. SKUPINY ÚSTREDNÍ môžu byť 
spravované jedným alebo viacerými užívateľmi, záleží na pridelených právach. 
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Vyhledat ústřednu

Přidat ústřednu

Nastavení

Uživatelský účet

Jazyk 

Změnit heslo

toolbox v1.2.0

Čeština 

Správa ústředen

Správa uživatelů

Uživatelé

Skupiny

Profily

Nastavení účtu

Zpět

užívateľské účty

Prvý užívateľ TOOLBOXu, ktorému bol vytvorený TOOLBOX ÚČET, má automaticky nastavený profil ako 
SPRÁVCA.
Profil Správca má prístup do všetkých záložiek:

Vyhľadať ústredne
	 •	 Nájde	ústredňu	podľa	sériového	čísla	alebo	ID	čísla	pre	PCO	a	otvorí	panel	Nastavenie/Správa
Pridať ústredňu
	 •	 Zaregistruje	ústredňu	do	TOOLBOX	ÚČTU	a	priradí	ju	do	skupiny	ústrední
Správa ústrední
	 •	 Zobrazí	zoznam	ústrední
	 •	 Dajú	sa	tu	skontrolovať	a	stiahnuť	informácie	o	spravovaní	ústrední
	 •	 Dá	sa	tu	skontrolovať	a	stiahnuť	história	akcií	nástroja	TOOLBOX	pre	každú	ústredňu
Správa užívateľov umožňuje:
	 •	 vytvárať,	upravovať	alebo	odstrániť	užívateľské	účty
	 •	 vytvárať,	upravovať,	duplikovať	alebo	odstrániť	užívateľské	profily:	Správca;	Technik,	Vlastní
	 •	 vytvárať,	upravovať	alebo	odstrániť	skupiny	ústrední
Nastavenie účtu
	 •	 Nastavenie	informácií	o	účte	(adresa,	jazyk,	kontaktné	informácie)
	 •	 Vytváranie	šablón

Aktualizácie	všetkých	ústrední	v	TOOLBOXe	sú	zaznamenané	do	histórie	akcií	TOOLBOX	(viď	kapitola	
História	akcií	v	TOOLBOXe).
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profily a oprávnenia

V závislosti na nastavených parametroch PROFILOV možno vykonať nasledujúce oprávnenia:

Správa	užívateľov:	Upraviť	/	Vytvoriť	/	Zmazať
	 •	Užívateľa
	 •	Skupiny	Ústrední
	 •	Profily

Akcie na ústredniach
	 •	Kontrolný	snímok
	 •	Zakódovanie	(zapnutie)	/	Odkódovanie	(vypnutie)
	 •	Obmedzenie	parametrov

Správa ústrední
	 •	Presun	ústredne	do	inej	skupiny	panelov
	 •	Odstránenie	ústredne	z	cloudu	VIDEOFIED	(obmedzená	funkcia	podľa	nastavenia	práv)
	 •	Report	o	správe	ústredne
	 •	História	akcií	na	ústredni	-	protokol	udalostí

Nastavenie účtu
	 •	Upravenie	/	Vytvorenie	/	Odstránenie	šablóny
	 •	Úprava	informácií	o	účte

Vyfotit Změnit skupinu u ústředny

Zastřežení/Odstřežení ústředny Zobrazit seznam ústředen

Správce
Jméno

Popis

Upravit uzamčené vlastnosti Smazat ústřednu

Prohlédnout si zprávu o ústřednách

Prohlédnout si historii akcí ústředen

Vytvořit/Upravit/Smazat uživatele

Vytvořit/Upravit/Smazat skupiny

Vytvořit/Upravit/Smazat profily

Upravit informace o účtu

Vytvořit/Upravit/Smazat šablony

Zobrazit historii účtu

Přizpůsobit nastavení rozhraní

Správa uživatelů Účet

Akce na ústřednách Správa ústředen

Správa uživatelů: Pro�ly

Profil správce
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správa ústrední

Táto záložka zobrazuje zoznam aktuálnych ústrední dostupných pre prihláseného užívateľa. Zobrazené údaje 
obsahujú sériové číslo ústredne, číslo účtu, skupinu, do ktorej ústredňa patrí, a dátum posledného prístupu na 
ústredňu.
 
Kliknutím na ústredňu sa otvorí príslušné rozhranie ústredne. Zobrazia sa základné informácie o ústredni a k 
dispozícii sú tiež nasledujúce funkcie:
	 •	Zmena	skupiny,	do	ktorej	ústredňa	patrí
	 •	Otvorenie	histórie	akcií	v	TOOLBOXu
	 •	Zobrazenie	logu	prístupu	k	ústredni
	 •	Otvorenie	konfigurácie	ústredne	(len	pokiaľ	je	ústredňa	pripojená	ku	cloudu	VIDEOFIED)
	 •	Odstránenie	ústredne	z	cloudu	VIDEOFIED

história akcií v toolboXe

Rozhranie	 TOOLBOX	 ukladá	 každú	 akciu,	 ktoré	 bola	 na	 ústredni	 vykonaná	 (zakódovanie/odkódovanie,	 
kontrolné	snímky,	testy	rádiového	spojenia	a	ďalšie).	Históriu	akcií	v	TOOLBOXe	možno	stiahnuť	ako	CSV	súbor.

‘test@videofied.com’

‘test@videofied.com’

‘test@videofied.com’

‘test@videofied.com’

‘test@videofied.com’

‘test@videofied.com’

‘test@videofied.com’

3/30/2018

3/23/2018

Správa ústředen: Historie ústředny

Přístup 5 smazaný
Přístup ‘test@videofied.com’
12:10:50

Přístup „Ing 2“ vytvořený
Přístup ‘test@videofied.com’
12:09:50

Kontrolní snímek z kamery 2
Přístup ‘test@videofied.com’
11:31:12

Test detekce
Přístup ‘test@videofied.com’
11:30:37

Ústředna odstřežena
Přístup ‘test@videofied.com’
11:30:20

Změna vlastností: „Oblast (1) mód“
Přístup ‘test@videofied.com’
11:06:08

Vytvořený přístup „test“
Přístup ‘test@videofied.com’
11:05:40

Přidat ústřednu

Správa ústředen
Informace o ústředně

Přidána kdy a kým
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Log údržby
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Smazání ústředny
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Číslo účtu

Sériové číslo

Typ ústředny

Firmware

Stav spojení
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Účet
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Šablony
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nastavenie ústredne

Pokiaľ je ústredňa pripojená ku cloudu VIDEOFIED, 
je možné ústredňu konfigurovať. 
K dispozícii sú 3 záložky:

stav ústredne
Pokiaľ je STAV pasívny, nemožno vykonať žiadnu interakciu s ústredňou. 
Všetky informácie o stave ústredne sa zobrazujú na jednej stránke. 

údržba ústredne
Ponuka Údržba ústredne umožňuje prístup k spravovaniu udalostí  
na ústredni. Záložka je rozdelená do dvoch pod záložiek:

Údržba: Ústredňa
	 •	 Zakódovanie/Odkódovanie
	 •	 Stiahnuť	záznam	udalostí
	 •	 Aktivovať/Deaktivovať	programovateľné	výstupy
	 	 (možno	tu	tiež	prečítať	stav	programovateľného	vstupu)
	 •	 Test	úrovne	2G3G
	 •	 Meranie	WLAN
	 •	 Nastavenie	dátumu	a	času

Údržba: Pripojené zariadenia
Tabuľka zobrazuje všetky informácie o zariadení a jeho možnosti:
	 •	 Index
	 •	 Názov
	 •	 Sériové	číslo
	 •	 Typ	zariadenia
	 •	 Test	rádiového	dosahu
	 •	 Kontrolné	snímky

test@videofied.com

Hledat

Stav ústředny

Údržba ústředny

Konfigurace

Zpět

Zrušit změny na aktuální stránce

Zrušit všechny změny 

Použít šablonu pro konfiguraci

Nastavení

GSM/GPRS komunikace

Vypnout ústřednu

Historie událostí na ústředně

Wlan komunikace

Údržba: Ústredna

Údržba: Zařízení

Zařízení 1: Hlavní vstup

Zarízení 2: Chodba

Sériové číslo

Sériové číslo

Typ zařízení

Typ zařízení

Vyfotit snímek

Síla rádiového signálu

Bypass

(Toolbox	možno	ovládať	cez	PC,	tablet	alebo	mobil. 
Nižšie	uvádzame	screeny	z	mobilu.)	
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konfigurácia šablóny

Šablóna je zoznam definovaných parametrov, ktoré je možné uložiť a použiť pre niekoľko ústrední.
V nástroji TOOLBOX ÚČTE si môžete uložiť toľko rôznych šablón, koľko budete potrebovať. Počet šablón nie 
je obmedzený.
 
Každý parameter, ktorý je možné v rozhraní TOOLBOX nastaviť, si môžete v šablóne nadefinovať a použiť ho na 
akúkoľvek pripojenú ústredňu.

Šablóny môže vytvárať, duplikovať, upravovať alebo mazať len ten užívateľ, ktorý má nastavený profil ako 
Správca.

konfigurácia
Z konfiguračného rozhrania má užívateľ prístup len k tým parametrom ústredne, ku ktorým má nastavené 
oprávnenie v jeho profile. V tomto rozhraní je možné použiť pre nastavenie šablónu.

Jméno

Konfigurace účtu: Šablona

Šablona 1

Popis

Test

Lokalizace

Normy

Jazyk ústředny 

Média

Monitorování a údržba

Aplikace

Interkom

Zastřežení a sirény (zvuková signalizace)

V souladu s BS8243

V souladu s EN50131

Tísňová tlačítka

Tlačítko pro policii

Tlačítko pro lékařskou službu

Tlačítko pro hasiče

V souladu s UL1610

Prohledat

Stav ústředny

Údržba ústředny

Konfigurace

Hlavní vstup

Zařízení

Zrušit změny na aktuální ...

Zrušit všechny změny

Použít šablonu pro kon...

Nastavení

Nápověda

Chodba

Hala

Recepce

Firmware

Jméno

Číslo účtu

Seriové čís..

Typ zařízení

Hlavní zdroj

Baterie

Stav spojení

Stav: Ústře Konfigurace: Zař

Stav spojení

Média

Stav zastřežení

RFID čipy / Kódy

Oblasti

Zařízení
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Správa ústředen: Reporty

VideofiedZpět

Březen 30, 2018  11:30

Březen 30, 2018  11:30

Datum reportu Vytvořeno kým

Cloud

Správa ústředen: Report

Informace o stránce Stav ústředny

Informace o stránce Březen 30, 2018  11:30

Vytvořeno kým Cloud

Číslo účtu 29031958

Sériové číslo E810461513080153

Jméno Vstupní hala

Síťové napájení K dispozici

Baterie OK

Spojení WLAN

Stav zastřežení Odstřeženo

Mechanismus zastřežení NOK

Typ WIP210

Firmware XLP.08.13.10.03859C

Typ

Klávesn... ZÓNA 1KLÁVESNICE

ISMV

OMV

KONTAKT...

KF 240

KF 240

IMV

ZÓNA 2

ZÓNA 2

ZÓNA 3

ZÓNA 2

Kamera

Kamera

Dveřní...

Klíčenka

Klíčenka

Kamera

Jméno Oblast Detekce Chyby Baterie Nadměrná sp...

log údržby

Log údržby možno generovať prostredníctvom cloudu VIDEOFIED. 
Prehľady	možno	generovať	buď	ručne:

alebo sa môžu vytvárať automaticky:

Automatický modul vytvára log údržby na základe predom určeného časového intervalu pre posielanie.
Obsah správy:
	 •	Základné	informácie	o	ústredni
	 •	Stav	ústredni
	 •	Stav	zariadenia

Oficiálne zastúpenie pre SR: 

NAM Slovakia s.r.o., Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, SR
Tel.:	(+421)	048/611	22	66,	E-mail:	info@nam.sk,	www.nam.sk


