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Popis služby WEBEYE CMS VIDEOFIED CZ 

 
Co je služba WEBEYE CMS? 

Služba WEBEYE CMS je určena pro kompletní správu událostí ze systému VIDEOFIED včetně 

videa, pomocí aplikace ve smartphone, tabletu nebo webovém prohlížeči. 

 

Pro koho je služba WEBEYE CMS určena? 

Služba WEBEYE CMS je určena pro všechny klienty, kteří nechtějí monitorovat pomocí pultu 

centrální ochrany a mají systém VIDEOFIED. 

 

Jak funguje služba WEBEYE CMS? 

Komunikace systému VIDEOFIED probíhá vždy datově, a to tak, že v případě vzniku události 

naváže ústředna spojení se serverem WEBEYE, který data přijme, přeloží, archivuje  a dále 

distribuuje na všechna zařízení klienta služby. 

 

Jaký smart phone nebo tablet funguje se službou WEBEYE CMS? 

Aplikace WEBEYE CMS je k dispozici pro Android a iOS 

 

V kterých webových prohlížečích funguje služba WEBEYE CMS? 

Službu WEBEYE CMS můžete provozovat v Internet Explorer, Firefox, Google Chrom a Safari 

 

Jak je zajištěna bezpečnost služby WEBEYE CMS? 

Služba WEBEYE CMS je jediná aplikace pro monitorování vlastního objektu s oboustrannou 

komunikací. Server WEBEYE vždy má informaci o doručení události v systému VIDEOFIED k 

definovaným uživatelům a tak není možné, aby událost nebyla doručena jako v případě SMS, 

MMS nebo emailové komunikace. 

Samotný server je umístěn v certifikovaném datovém centru s garantovanou funkčností 

včetně kompletní zálohy komunikačních tras. 

 

Výhody služby WEBEYE CMS: 

neomezený počet přenášených událostí 

neomezený počet uživatelů na jeden systém VIDEOFIED 

veškerá komunikace je zálohována na serveru WEBEYE 

archivace událostí po dobu 18 měsíců 

 

Co je potřeba k zřízení služby WEBEYE CMS? 

nainstalovaný systém VIDEOFIED s nastavením komunikace na server WEBEYE 

datová konektivita 

uzavřenou smlouvu o poskytování služby WEBEYE CMS 

 

Jak zřídit službu WEBEYE CMS? 

vyplněním formuláře na stránkách www.videofiedcz.cz 

napište nám na support@videofiedcz.cz 
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Tarify a doplňkové služby: 

Tarif WEBEYE CMS Residential - určen pro aplikace s vnitřními prvky bez omezeného počtu 

přenášených událostí včetně videa bez venkovní video-verifikace 

 

Tarif WEBEYE CMS Small Business - určen pro aplikace s vnitřními prvky i venkovními prvky s 

omezením přenosu maximálně 20 zpráv z objektu denně nebo 10 videí 

  

Tarif WEBEYE CMS Outdoor Sites - určený pro komerční  aplikace s převahou venkovních 

prvků bez omezení přenesených událostí z objektu 

 

WEBEYE CMS SIM+ - poskytnutí SIM s datovou konektivitou k vybranému tarifu 

WEBEYE CMS SIM+/TMT2+ - poskytnutí SIM s datovou konektivitou k vybranému tarifu a 

služby vzdáleného servisu systému VIDEOFIED vč. asistence technika na telefonu 

 

Ceny WEBEYE CMS a doplňkových služeb: 

 

• Zřízení služby WEBEYE CMS Rezidential a Small Business: jednorázově  250,- Kč 

• Zřízení služby WEBEYE CMS Outdoor Sites:   jednorázově  450,- Kč 

• Poplatek WEBEYE CMS Rezidential:    měsíčně 165,- Kč 

• Poplatek WEBEYE CMS Small Business:   měsíčně 215,- Kč 

• Poplatek WEBEYE CMS Outdoor Sites:   měsíčně 380,- Kč 

• Příplatek za službu WEBEYE CMS SIM+:    měsíčně 120,- Kč 

• Příplatek za službu WEBEYE CMS SIM+/TMT2+:   měsíčně 200,- Kč 

 

Všechny uvedené ceny jsou bez. DPH 21%. Ceny jsou orientační. 

 

Dodatečné informace ke službě TMT2: 

Služba TMT2 je poskytována klientům s uzavřenou objednávkou na její provozování. Tato 

služba slouží k vzdálené administraci  a kontrole libovolného systému VIDEOFIED. Veškeré 

zásahy jsou prováděny po předchozí domluvě s uživatelem systému. Vyvolání samotného 

spojení s administračním serverem TMT2 může provést pouze uživatel.  

Se službou TMT2 odpadají téměř všechny náklady spojené se servisem systému VIDEOFIED. 

Výměnu baterií, jejíž náročnost lze přirovnat k  výměně baterie v nástěnných hodinách, si 

provádí uživatel systému sám a následnou kontrolu již provede technik vzdáleně.  

Vzdálenou správou systému lze provádět: změny v nastavení systému, kompletní 

administrace přístupových kódů, kontrola pohledů video-verifikačních prvků, kontrola 

dosahů bezdrátových prvků a ověření jejich funkce, přidávání a odebírání detekčních 

ovládacích periférií systému. 
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