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Úvod
Cloud Assistant je zařízení pro vzdálenou správu přístupu do domů a firem: webové rozhraní pro programování zařízení a správu zařízení.
Aby Cloud Assistant mohl fungoval, musí být připojen k Assistantu (software a hardware). 
Assistant je nástroj pro programování dálkových vysílačů, čipů a bezdotykových karet a paměťových karet pro přijímače a řídicí jednotky.

Spolu s Assistanten poskytuje Cloud Assistant:

•Programování dálkových ovladačů a přijímačů
•Přidání nových dálkových ovladačů a nahrazení těch, které již existují, bez nutnosti fyzické

přítomnosti na místě
•Správa uživatelských skupin
•Správa událostí
•Správa parametrů na úrovni přijímač/relé
•Správa univerzálních skupin s přístupem k více zařízením

Další charakteristiky:

•Personalizované webové stránky a zařízení řady Motion
•Víceuživatelský přístup
•Řízení firemní hierarchie

Minimální požadavky na Assistant:

•Operační systém: Windows 7 (32bitový a 64bitový), nejnovější balíček služeb
•Procesor: Intel Pentium 4 nebo novější, kompatibilní s SSE2
•Paměť: 2 GB RAM
•Pevný disk: 100 MB volného místa
•Další požadavky: Vyžaduje se prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge, připojení k internetu a Assistant

Doporučené požadavky na Assistant:

•Operační systém: Windows 10 (32bitový a 64bitový), nejnovější balíček služeb
•Procesor: Core i3 nebo novější
•Paměť: 4 GB RAM
•Pevný disk: 100 MB volného místa
•Další požadavky: Vyžaduje se prohlížeč Google Chrome nebo Microsoft Edge, připojení k internetu a Assistant
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Registrace
Jediný způsob, jak se zaregistrovat do Cloud Assistant, je prostřednictvím pozvánky, kterou 
obdrží administrátor. Uživatel obdrží e-mail v následujícím formátu:

Link obsažený v emailu, který uživatele přesměruje na registrační stánku, je aktivní pouze 24 hodin.  Na stránce se zobrazí následující pole:

•Jméno
společnosti
•E-mail uživatele
•Heslo
•Potvrďte heslo
•Jméno
•Příjmení
•Země

Heslo musí splňovat následující požadavky:

•Obsahuje alespoň 8 znaků
•Obsahuje velké a malé písmeno
•Obsahuje číslo
•Obsahují speciální znak

Kromě toho si uživatel může vybrat fotografii nebo avatar s fotografií ve formátu .jpg nebo .png

Musíte souhlasit s Podmínkami a poté potvrdit tlačítkem Odeslat.
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Pozvánky
K registraci do Cloud Assistantu musíte obdržet pozvánku.
Pozvánky mohou posílat pouze uživatelé s funkcí Admin (viz: Funkce).
Chcete-li pozvat uživatele, přejděte do záložky Administrace (dostupná pouze uživatelům s funkcí Admin), přejděte na kartu Pozvánky a 
klikněte na tlačítko se symbolem „+“ v pravé dolní části záložky, jak je znázorněno na obrázku:

Musíte mít dostupné licence.

Vyplňte příslušná pole a na uvedenou adresu bude zaslán e-mail s pozvánkou.
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•Funkce: Rozbalovací nabídka s možnými funkcemi dostupnými uživateli (viz: Funkce).
•Počet licencí: Licence, které chceme uživateli udělit v případě, že byl jako funkce vybrán Admin. Toto číslo je odvozeno od počtu z
licencí, které má uživatel aktuálně k dispozici.
•Společnost: Název společnosti. Lze zpětně upravit, pokud byl jako funkce vybrán Admin.
•E-mail: E-mailová adresa uživatele, který má být pozván.
•Potvrzení e-mailu: Opakujte e-mailovou adresu uživatele, kterého chcete pozvat.
•Jazyk: Jazyk e-mailu, který pozvaný obdrží.

Pozvánky jsou časově omezené a jejich platnost vyprší za 24 hodin.

Na kartě Pozvánky vznikne nová položka. Tyto pozvánky jsou zde viditelné, dokud je pozvaný nepřijme. Každý záznam obsahuje datum, 
e-mailovou adresu pozvaného, počet udělených licencí, název společnosti, pokud byli pozvaní s funkcí Admin a 2 ikony pro předání a
obnovení expirované platnosti pozvánky a pro zrušení/smazání pozvánky.

Pole:



Přihlášení
Chcete-li se přihlásit, přejděte na https://cloudassistantv4.jcm-tech.com/, zadejte přihlašovací údaje a klikněte na "Enter"

Pokud potřebujete pomoc s přihlášením, použijte tlačítko „?“.
Tlačítko „Forgot password?“ vede na stránku pro změnu hesla..

Změna hesla
Chcete-li změnit heslo, na přihlašovací stránce klikněte na tlačítko „Forgot password?“.
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2. Přejděte na platformu pro správu e-mailů (Gmail, Outlook atd.) a otevřete e-mail přijatý z noreply@jcm-tech.com s odkazem na resetování
hesla. Klikněte na odkaz.

3. Vyplňte pole. Heslo musí splňovat následující požadavky:
•Obsahuje alespoň 8 znaků
•Obsahuje velké a malé písmeno
•Obsahuje číslo
•Obsahuje speciální znak

Heslo se změnilo.

Pokud e-mail nevidíte na hlavní obrazovce platformy pro správu e-mailů,  zkontrolujte složky 
nevyžádané pošty.
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1. Zadejte e-mailovou adresu a klikněte na „Send“.



Odhlášení
Chcete-li se odhlásit, rozklikněte záložku v pravém horním rohu a poté klikněte na „Zavřít“.

Pokud jste přihlášeni déle než jednu hodinu, aniž byste provedli jakoukoli akci, Cloud Assistant se z bezpečnostních důvodů automaticky 
odhlásí.
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Funkce
Cloud Assistant má 5 funkcí, každá s různými oprávněními a funkcemi, jak je uvedeno v tabulce níže:

Funkce Akce
Basic
User

Advanced
User

Basic Man-
ager

Property Man-
ager Admin

Správa

Personalizace 
webu/Rozvrh ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Personalizace webu/Rodiny
Personalizace webu/
Uživatelská pole ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Pozvánky ✖ ✖ ✖ ✖ ✔
Společnosti ✖ ✖ ✖ ✖ ✔
Uživatelé ✖ ✖ ✖ ✖ ✔

Časové rozvrhy Přidat/Upravit/Odstranit Časové rozvrhy✖ ✔ ✖ ✔ ✔

Instalace

Přidat/Upravit/Odstranit Instalaci ✖ ✔ ✖ ✔ ✔
Přidat/Upravit/Odstranit Zařízení ✖ ✔ ✖ ✔ ✔
Přidat/Upravit/Odstranit Ovladače ✖ ✔ ✖ ✔ ✔
Nahradit Ovladače ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Univerzální skupiny

Přidat/Upravit/Odstranit 
Univerzální skupiny ✖ ✔ ✖ ✔ ✔

Přidat/Upravit/Odstranit 
Ovladače Univerzálních 
skupin

✖ ✔ ✖ ✔ ✔

Náhrada Ovladačů Univerzálních skupin✖ ✔ ✖ ✔ ✔

Vyhledávač a filtry

Komplexní vyhledávač ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Vyhledávač Instalací ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Filtry Instalací ✔ ✔ ✔ ✔ ✔
Filtry Klientů ✖ ✖ ✔ ✔ ✔
Vyhledávač Zařízení/
Skupiny ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Vyhledávač Časových rozvrhů ✖ ✔ ✖ ✔ ✔
Filtry Časových rozvrhů ✖ ✔ ✖ ✔ ✔
Filtry Časových rozvrhů Klientů ✖ ✖ ✖ ✔ ✔
Vyhledávač 
Univerzálních skupin ✖ ✔ ✖ ✔ ✔

Filtry Univerzálních skupin ✖ ✔ ✖ ✔ ✔
Filtry Univerzálních skupin Klientů ✖ ✖ ✖ ✔ ✔
Vyhledávač 
Univerzálních ovladačů ✖ ✔ ✖ ✔ ✔

Administrace>Pozvánky ✖ ✖ ✖ ✖ ✔
Administrace>Klienti ✖ ✖ ✖ ✖ ✔
Administrace>Uživatelé ✖ ✖ ✖ ✖ ✔
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Hlavní obrazovka
Úvodní záložka Cloud Assistantu je Dashboard. V této záložce vidíme vlevo nabídku pro procházení různých funkcí Cloud Assistantu.
V horní části vidíme komplexní vyhledávač, rozbalovací nabídku uživatelského účtu, integrovanou funkci nápovědy a filtry.
Ve střední části obrazovky můžete vidět přehled instalací a jejich status. Počet zobrazených údajů závisí na počtu nakonfigurovaném 
uživatelem v preferencích.
V levé dolní části jsou dva odkazy, které otevírají Smluvní podmínky a informace o verzi.
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Připojení ASSISTANTU a Cloud Assistantu
1. Jdi na „Můj účet"

2. "Preference"

3. "STÁHNOUT ASSISTANT PANEL" stáhne příslušný ovladač, nainstalujte stažený program.
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5. Připojte ASSISTANT k počítači.

Pokud obě kontrolky LED svítí zeleně, je správně zapojeno. V opačném 
případě zkontrolujte předchozí kroky.

Označuje komunikaci se serverem.

Označuje, zda je ASSISTANT detekován.
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4. Program se nainstaluje do panelu nástrojů.



6. Přetáhněte vybranou ikonu z „ASSISTANT PANELU“.

7. "TEST ASSISTANT PANELU"

8 Uložit

Cloud Assistant na jiném zařízení
Pokud změníte počítač, musíte ASSISTANT znovu připojit k aplikaci Cloud Assistant (viz: Připojení ASSISTANTU ke službě 
Cloud Assistant).
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Můj účet
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•Informace o  uživateli: zde může  uživatel upr avit své osobní údaje, změnit f oto/avatara nebo změnit své heslo
•Předvolby: kde uživatel můž e přiřadit ID ASSISTANTU, provést test připojení ASSISTANTU, stáhnout si program ASSISTANT PANELU,
upravit své časové pásmo, formát data, jazyk, počet řádků na stránku a aktivovat nebo deaktivovat možnost pracovat s Instalačním kódem



Změna hesla
Chcete-li změnit heslo, přejděte na „Můj účet“ a na kartě „Aktualizovat uživatele“ vyberte možnost „Změnit heslo“.

Vyplňte pole a klikněte na „Změnit heslo“.
Nové heslo musí splňovat následující požadavky:

•Obsahuje alespoň 8 znaků
•Obsahuje velké a malé písmeno
•Obsahuje číslo
•Obsahují speciální znak

Smazání účtu a platnost vypršení licence 
Pokud uživatel potřebuje smazat svůj uživatelský účet Cloud Assistant, může tak učinit zasláním e-mailu na adresu: admin@jcm-tech.com  
Pokud vypršela platnost licence uživatele, společnost JCM Technologies SA uchová všechna jejich data po dobu 6 měsíců, přičemž v 
případě obnovení licence bude účet pokračovat. Po 6 měsících nebo z důvodu smazání na žádost uživatele budou tato data 
anonymizována a nebude možné je obnovit.
Další informace naleznete ve smlouvě o poskytování služby Cloud Assistant.
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Pomoc
V záložce Nápověda lze vidět, jak používat nejzákladnější funkce Cloud Assistantu, krok za krokem.
Chcete-li přejít na tuto stránku, klikněte na ikonu „?“ (pravý horní roh).
Klikněte na funkci, se kterou potřebujete pomoc.
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Instalace
Instalace je záložka, ve které jsou všechny informace uloženy. Například: Název instalace, adresa, město, PSČ, datum příští servisní 
prohlídky a další.
Spolu s těmito informacemi jsou uloženy také informace o Zařízení, tedy zařízení, která může Cloud Assistant spravovat, a také skupiny 
ovladačů/čipů. V rámci instalace je aktivních několik polí:

1. Adresa a město zadané v záložce s informacemi o Instalaci.
2. Ikony zařízení, viz Ikony zařízení.
3. Různé karty Instalace. Ve výchozím nastavení se vždy zobrazí karta Informace.

Vytvoření Instalace
Chcete-li vytvořit instalaci, klikněte na ikonu „+“ (v pravém dolním rohu).

V další záložce se objeví několik polí, která je třeba vyplnit: Jméno, adresa, město, PSČ atd. Pokud jsou aktivována další pole, zobrazí 
se také tato (viz: Přizpůsobení vzhledu, Uživatelská pole).
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Vyplňte potřebná pole a klikněte na "Uložit"

Přiřazení Geolokace
Chcete-li přiřadit polohu, musíte ji vyhledat v Mapách Google, vybrat odkaz na umístění a přetáhnout jej na ikonu:
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Zařízení
V rámci Instalace najdeme kartu Zařízení. Pokud bylo zařízení nedávno vytvořeno, uvidíme na této záložce informativní zprávu.

Chcete-li přidat zařízení, klikněte na tlačítko „+“. Na nové záložce vyplňte příslušná pole a klikněte na „Uložit“.

Jakmile bude zařízení vytvořeno, uvidíme záložku Zařízení. Zde můžeme zařízení konfigurovat.
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Součásti a nastavení Zařízení
V záložce Zařízení můžete znovu změnit název a další pole (pokud jsou aktivována) (viz: Přizpůsobení vzhledu, Uživatelská pole).

Existují také další záložky, v nichž lze nastavení upravit:

Parametry

V záložce Parametry můžete změnit nastavení zařízení. Každé zařízení má své vlastní parametry, které je třeba nastavit, a ty se liší v 
závislosti na zařízení. Šedá pole jsou datová pole, která obsahují základní informace o zařízení a nelze je upravovat.

Relé

V záložce Relé můžete upravit nastavení relé zařízení. U nepřipojeného zařízení může být funkce relé aktivována nebo deaktivována. U 
připojeného zařízení může být relé nastaveno tak, že funguje odlišně v závislosti na čase
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Skupiny

Záložka Skupiny zobrazuje všechny skupiny přiřazené k zařízení. Skupinu můžete vytvořit kliknutím na tlačítko „+“ (v pravém dolním rohu).

Akce

Ke spojení hlavních jednotlivých funkcí každého zařízení, v závislosti na typu zařízení může být dostupných více nebo méně funkcí.

Uložení nastavení
Chcete-li uložit paměť nebo odeslat nastavení, musí být Assistant připojen k aplikaci Cloud Assistant (viz: Připojení Assistant ke službě 
Cloud Assistant). Pokud má zařízení interní paměť, musí být také připojena k Assistantu. Klikněte na tlačítko "Uložit nastavení".

Po dokončení procesu ukládání paměti se zobrazí zelené potvrzení, pokud bylo úspěšně uloženo, nebo červené upozornění, pokud akci 
nebylo možné dokončit, v takovém případě nebude paměť uložena a v platnosti zůstanou přechozí nastavení:

Pokud byla paměť úspěšně uložena, ikona "Uložit nastavení" se změní z červené na šedou.
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Ovladače 

Seznam ovladačů/čipů a rezervací, které patří k přiřazenému zařízení. Můžete také vyhledávat a filtrovat podle dostupných polí. Na 
spodní straně naleznete počítadlo s počtem volných míst, rezervovaných míst a obsazených míst.



otevře se záložka s kódy označenými určitou barvou,

Vy rovnání paměti

U zařízení s interní pamětí můžeme paměť vyrovnat. 
Když na zařízení kliknete na "Vyrovnat paměť PC/Cloud",
podle toho, zda jsou uloženy na obou místech (v paměti i v databázi).

V této záložce můžete vybrat kódy a provést 3 akce:

•Aktualizovat paměť: Aktualizovat všechny kódy v paměti, přidat do paměti kódy, které nebyly v paměti.
•Smazat z databáze: Vymazat z databáze kódy, které neexistují v paměti.
•Přidat do databáze: Přidat do databáze kódy, které existují v paměti, ale neexistují v Cloud Assistantu. 
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Skupiny
Skupiny
Skupiny jsou sady kódů, které lze přiřadit k zařízením.
Ve skupinách jsou kódy ovladačů/čipů a rezervované pozice. Kódy ovladačů/čipů jsou kódy fyzických ovládacích prvků registrovaných 
v Cloud Assistant. Rezervace jsou pozice, které jsou obsazené nebo vyhrazené pro budoucí ovladače/čipy. Chcete-li vytvořit skupinu, 
přejděte v instalaci do záložky Skupiny a vytvořte skupinu kliknutím na tlačítko „+“ (v pravém dolním rohu):

Vyplňte příslušná pole a klikněte na tlačítko "Uložit".

Přiřaďte, který kanál vysílače má aktivovat příslušné relé zařízení. Přiřazený kanál a relé se uloží automaticky. Ze záložky odejdete 
kliknutím na tlačítko "Zpět".
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Univerzální skupiny
Na rozdíl od skupiny Zařízení lze univerzální skupiny přiřadit několika zařízením i instalacím, takže jeden kód ovladače/čipu může 
aktivovat několik zařízení z různých instalacích, aniž by bylo nutné pro každé zařízení vytvářet novou skupinu.
Obvykle se používají pro techniky údržby.
Chcete-li vytvořit univerzální skupinu, přejděte na záložku Univerzální skupiny a klikněte na tlačítko „+“ (v pravém dolním rohu).

Vyplňte příslušná pole a klikněte na tlačítko „Uložit“.

Tři záložky: Informace, Instalace a Ovladače.
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•Informace: upravuje základní informace o univerzální skupině.
•Instalace:  přiřazuje univerzální skupinu k vytvořeným Instalacím.
•Ovladače: registrujte ovladače/čipy a rezervace.

Přiřazení univerzálních skupin k instalacím
Na kartě Instalace univerzální skupiny klikněte na tlačítko + (v pravém dolním rohu).

Vyberte požadovanou instalaci kliknutím na ikonu ozubeného kola

.

Vyberte relé a kanál, kterému chcete přiřadit univerzální skupinu. Volitelně lze také přiřadit časové rozvrhy, pokud to 
typ zařízení umožňuje. Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".

Nyní se přiřazená instalace objeví v záložce Zařízení univerzální skupiny.
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Vybrat univerzální skupinu.

Přiřadit relé a kanál.

"Sbalit".

Pokud je potřeba, vyberte více univerzálních skupin (opakujte předchozí krok). Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět". 
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Univerzální skupinu lze do Instalace přidat ze záložky Skupina pomocí ikony „Přidat Univerzální skupinu“.



Úprava a odstranění přiřazení ke skupinám
Chcete-li upravit a odstranit přiřazení ke skupinám, v záložce Skupina příslušné Instalace klikněte na tlačítko "Konfigurovat".

Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".
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Úprava a odstranění přiřazení k univerzálních skupin 
Chcete-li upravit a odstranit přiřazení k univerzálním skupinám, klikněte na tlačítko  „Konfigurovat“ na kartě Zařízení univerzálních 
skupin.

Ze záložky odejdete kliknutím na tlačítko "Zpět".

Chcete-li odstranit univerzální skupinu z Instalace, klikněte na tlačítko „Smazat“.

"Přijmout".
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Hledání a filtrování (Instalace, Časové rozvrhy a Univerzální skupiny)
Chcete-li vyhledávat a filtrovat v instalacích, časových rozvrzích a univerzálních skupinách, klikněte na tlačítko "Filtry".

Filtrujte podle definovaných polí.

Pole „Hledání“ slouží k vyhledávání podle názvu instalace, časových rozvrhů nebo univerzálních skupin.

Odstranění filtrů.
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Mapa Instalace, Skupiny a Univerzální skupiny
Chcete-li na stránce zobrazit mapu instalace, skupiny nebo univerzální skupiny, klikněte na tlačítko „Mapa“.
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Ikony

Připojení (Instalace a Zařízení)

Označuje, zda mají zařízení signál k připojení.
Červená u zařízení znamená, že není připojeno k internetu nebo ztratilo signál.
Červená u instalace znamená, že alespoň jeden kus jejího zařízení není připojen k internetu nebo ztratil signál.
Zelená znamení, že zařízení nebo všechna zařízení v instalaci je/jsou připojena nebo má/mají signál.

Údržba (Instalace)

Když vytvoříte zařízení, můžete nastavit datum příští servisní prohlídky, které musí instalační technik aktualizovat při každé údržbě 
tohoto zařízení. Pokud datum uplyne, zobrazí se tato ikona, která znamená, že je třeba provést údržbu.
Geolokace (Instalace)

Pokud není Geolokace přiřazena, svítí červeně.
Pokud je Geolokace přiřazena, svítí zeleně, po kliknutí se otevře Google Maps.

Instalační kód (vše)

Označuje, zda zařízení pracuje s instalačním kódem.
Klonovat (vše)

Klonuje, duplikuje instalaci, zařízení nebo skupinu.
Smazat (vše)

Uložit nastavení (Zařízení)

Vyrovnat paměť PC/Cloud (Zařízení)

Stav vzdáleného zařízení (Zařízení)

Pouze pro připojená zařízení. Zobrazte aktuální stav zařízení, informace o připojení zařízení, vstupy zařízení, rádiové senzory a relé 
zařízení.
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Ovladače/čipy

Registrace ovladačů/čipů a rezervací.
Na záložce Skupiny klikněte na tlačítko „Nahrát ovladač/čip“.

Ruční
V záložce „Ruční“ registrujete ovladače/čipy jeden po druhém. 
Vyplňte příslušná pole a klikněte na tlačítko "Přijmout".

Ikona slouží k uložení ovladače/čipu pomocí Assistatnu. Klikněte na ikonu a stiskněte obě tlačítka ovladače umístěného na Assistantu.
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Hromadný
Na záložce „Hromadný“ registrujete ovladače/čipy hromadně.
Vyplňte příslušná pole a klikněte na tlačítko "Přijmout".

Rezervace
V záložce „Rezervace“ si vytvoříte paměťový prostor pro přidání budoucích ovladačů/čipů.
Vyplňte příslušná pole a klikněte na tlačítko „Přijmout“.
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Přemístění ovladače/čipu (Náhrada)
Klikněte na tlačítko „Přemístit“ na ovladači/čipu, který chcete nahradit, a stiskněte obě tlačítka ovladače umístěného na Assistantu.

Seznam ovladačů/čipů
V seznamu ovladačů/čipů zkontrolujte, zda byl ovladač/čip přidán.

Třídění a hledání
Třiďte a hledejte ovladače/čipy podle jednotlivých polí
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Úprava informací o ovladači/čipu

Kopírování, přemístění (náhrada) a mazání ovladačů/čipů
Vyberte ovladače/čipy, které chcete zkopírovat, přemístit nebo odstranit.

•Smazat: vymazat ovladač/čip
•Přesunout: přesunout ovladač/čip do jiné Instalace.
•Kopírovat: zkopírovat ovladač/čip do jiné Instalace.
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Časové rozvrhy
Nastavení časového rámce, ve kterém je povolen provoz dané sady ovladačů/čipů.

Vytvoření časového rozvrhu
Chcete-li vytvořit časový rozvrh, v záložce „Časové rozvrhy“ klikněte na ikonu „+“ (v pravém dolním rohu).

Vyplňte příslušná pole. Vytvořte časové rámce a klikněte na tlačítko "Uložit".
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Úpravy časových rozvrhů
V záložce Časové rozvrhy vyberte dny a hodiny, které chcete upravit. Vytvářejte, upravujte a/nebo mažte časové rozvrhy, poté klikněte 
na tlačítko "Uložit".

Přiřazení Časových rozvrhů Skupinám a Univerzálním skupinám
V záložce Univerzální skupiny vyberte Instalaci a v záložce „Konfigurovat instalaci“ vyberte časový rozvrh a přiřaďte ho k příslušnému relé.
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Přehled přiřazených Instalací
Jeden stejný časový rozvrh lze přiřadit různým skupinám nebo zařízením v jedné stejné nebo v jiné 
instalaci. Chcete-li zobrazit přiřazené Instalace, klikněte na tlačítko „Zahrnuté instalace“.
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Stažení a import souborů
Cloud Assistant umožňuje stahovat obsah v souborech PDF a Excel. Soubory Excel lze také importovat.

V několika záložkách aplikace Cloud Assistant můžete najít tyto ikony stahování a importu. Vlevo je ikona stahování PDF, kterou najdeme v 
záložce Skupiny, Univerzální skupiny nebo na Mapách instalací.

Dvě ikony uprostřed jsou určeny pro stahování a import souborů Excel, najdete je v záložce Skupiny. Tato funkce stahování a importu 
znamená, že uživatel může stáhnout soubor Excel pro skupinu, upravit jej a poté jej importovat tak, aby se uložily změny provedené v 
informacích o ovladači/čipu.
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Ikona vpravo zobrazená na obrázku je pro export 1 nebo více skupin z instalace do jednoho stejného souboru.Tento soubor slouží pouze 
pro informační účely.



Důsledky změn ve Skupině, Zařízení nebo Časovém rozvrhu
Důsledky modifikace Skupiny, Zařízení nebo Časového rozvrhu
Je důležité znovu uložit nastavení do paměti dotčeného zařízení, aby byly změny provedené při úpravě skupiny, instalace nebo 
časového rozvrhu zaznamenány. To zahrnuje zařízení s paměťovou kartou i bez ní, ať už zařízení se vzdáleným připojením či 
nikoli. Jediné změny, které nevyžadují uložení nastavení, jsou náhrady za rezervace nebo ovladače/čipy, kromě eBASEDOOR.
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Administrace
Záložka Administrace je dostupná pouze pro funkci Admin. Funkcí této záložky je změna nastavení a přizpůsobení designu Cloud 
Assistantu, Rodin – řad výrobků a Uživatelských polí. Má také funkci pro Pozvánky pro nové uživatele, správu licencí hostujícího správce a 
správu uživatelů pozvaných stejným Adminem.

Přizpůsobení vzhledu
Dostupné pouze uživatelům, kteří jsou ve funkci Admin.

Rozvrh
V této záložce můžete upravit rozbalené logo a sbalené logo v levé horní části. Můžete také upravit obrázek na pozadí a barvu rozhraní.
Proveďte změny a klikněte na tlačítko "Uložit".

Rodiny
Na kartě Rodiny můžete aktivovat/deaktivovat různé skupiny výrobky. Můžete jim také přiřadit jiné názvy. Proveďte změny a klikněte na tlačítko 
"Uložit".
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Přidání, odstranění a úprava Uživatelského pole
V této záložce můžete přidávat, mazat a upravovat další uživatelská pole pro instalace, zařízení a ovladače/čipy.
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Komplexní vyhledávač
Globální vyhledávač Cloud Assistantu hledá pole zadané do databáze. Pokud hledáte slovo, zobrazí se vám krátký seznam s prvními 5 
nalezenými výsledky pro každou funkci (Instalace, Univerzální skupiny, Skupiny a Časové rozvrhy).

Informace o vyhledání Ovladače/čipu
Pro vyhledávání ovladače/čipu můžete také použít Komplexní vyhledávač. Zobrazí instalace, skupiny a univerzální skupiny, které obsahují 
číslo nebo slovo v poli kódu nebo v kódu samotném.

Oznámení
V Cloud Assisantu najdete ikonu, která zobrazuje oznámení, která obdržel uživatel. Kliknutím na ikonu se rozbalí seznam oznámení. 
Jedním z příkladů oznámení je např. alarm.
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