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Úvod
Popis

touchONE je systém pro rezervaci jednacích místností. Dotykové panely systému touchONE jsou namontovány před vchodem 
do místnosti a zobrazují stav místnosti. Panely systému touchONE jsou k dispozici ve velikostech, 7“, 10“ a 12“.

Panely mají následující funkce:
 ▪  Zobrazují, zda je místnost volná či obsazená. Stav místnosti je také indikován barvou pozadí (zelená pro volnou místnost, 

červená pro obsazenou místnost).
 ▪  Pokud je místnost volná, panel zobrazuje následující schůzku v daném dnu (pokud je takováto schůzka naplánována) 

a za jak dlouho schůzka začne.
 ▪  Pokud je místnost obsazená, ukazuje panel předmět schůzky, organizátora a čas zbývající do konce schůzky.
 ▪  V panelu je možno procházet kalendářem místnosti a prohlížet si detaily naplánovaných schůzek.
 ▪  Na panelu je možno si místnost zarezervovat na nejbližší volný čas v kalendáři.
 ▪  Pokud probíhá schůzka, je možno ji z panelu ukončit nebo prodloužit (pokud je po schůzce volno).

Jednotka touchONE-overview umožňuje připojit velkoplošný displej pomocí HDMI portu a na něm zobrazovat stav více místností 
najednou, např. v recepcích. Na displeji připojeném k jednotce touchONE-overview jakou zobrazovány následující informace:

 ▪  Název místnosti, a informace, zda je místnost volná či obsazená. Stav místnosti je indikován barvou (zelená pro volnou 
místnost, červená pro obsazenou místnost).

 ▪  Pokud je místnost volná, displej zobrazuje následující schůzku v daném dnu (pokud je takováto schůzka naplánována) 
a za jak dlouho schůzka začne.

 ▪  Pokud je místnost obsazená, ukazuje diplej předmět schůzky a čas od začátku do konce schůzky.
 ▪ Pokud je povoleno zobrazení časové osy, displej zobrazuje navíc časovou osu s budoucími schůzkami na několik hodin 

dopředu.
 ▪ Na displeji je možno zobrazit až 14 místností najednou v režimu zobrazení na šířku, nebo až 25 místností v režimu na 

výšku. Pokud je třeba zobrazit místností více, bude se seznam  místností rolovat.
 ▪ Na displeji se zobrazuje aktuální datum a čas a počet volných a obsazených místností. Je také možno zobrazit firemní 

logo.

Systém touchONE spolupracuje s následujícími servery či službami, kde jsou uloženy kalendáře místností:
 ▪ Microsoft Exchange Server 2007, 2010, 2013, 2016.
 ▪ Předplatné Microsoft Office 365: Business, Education, Enterprise nebo Government plán se službou Exchange Online 

a s podporou účtů zdrojů a místností (resource/room maiboxes); předplatné home a personal není podporováno.
 ▪ Předplatné G Suite, dříveGoogle Apps for Work. (Google Apps Free edition, známo také jako Standard edition, není 

podporováno).

Pro rezervaci místností je možné použít i nativní aplikace těchto služeb (Outlook, webové rozhraní, mobilní aplikace).

Pro snadnou správu jednotek rezervačního systému jsou tyto jednotky spojeny do skupiny nazývané rezervační suita. Jednotky 
připojené do jedné rezervační suity, mezi sebou sdílejí nastavení. Např. pokud budete muset později změnit heslo uživatelského 
účtu, stačí toto udělat na jednom panelu a v ostatních jednotkách v rámci dané rezervační suity se tato změna projeví 
automaticky. Rezervační suitu je možno spravovat následujícími způsoby:

 ▪ Essential Setup: při tomto způsobu správy měníte nastavení na jednotlivých jednotkách rezervační suity a nastavení 
sdílená v rámci rezervační suity se automaticky změní ve všech jednotkách. Ostatní nastavení (individuální nastavení 
každé jednotky, např. jazyk, jas displeje atd.) je třeba provést na každé jednotce samostatně. Všechny jednotky zapojené 
do rezervační suity musí být zapojené do jedné LAN. Správě rezervačního systému pomocí Essential Setup je věnována 
tato příručka.

 ▪ On-premises Administration: při tomto způsobu je celá rezervační suita spravována centrálně pomocí webového 
rozhraní jednotky touchONE-manager. Jednotka touchONE-manager musí být zapojená do stejné LAN jako ostatní 
jednotky rezervační suity. touchONE-manager má také další funkce, např. analýzu a statistiky využívání místností. Postup 
nastavení pomocí On-premises Administration je popsán v příručce touchONE-manager - správa pomocí On-premises 
Administration.
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Požadavky na síťovou infrastrukturu
Pro správnou funkci systému touchONE je třeba zajistit následující:

 ▪  Přístup na server (Exchange Server, Office 365 - https://graph.microsoft.com a https://login.microsoftonline.com, 
G Suite) přes HTTPS (TCP port 443). touchONE podporuje následující kryptografické standardy pro HTTPS přístup: TLS 
1.1, TLS 1.2, TLS 1.3. Podporované šifrování je AES-GCM, AES-CBC, ChaCha20-Poly1305.

 ▪ Pro Exchange Server je třeba mít povolenu službu EWS (Exchange Web Services). Tato služba je ve výchozím stavu 
povolena.

 ▪ Služba EWS je na Exchange serveru poskytována pomocí webového serveru IIS (Internet Information Services). IIS musí 
být ve verzi 7.5 nebo novější.

 ▪ Pro Office 365 je třeba zaregistrovat aplikaci pro Microsoft Graph v Azure Active Directory. Microsoft Graph je 
vývojářská platforma společnosti Microsoft, která propojuje služby a zařízení. Umožňuje integrovat služby touchONE 
s Office 365 a Azure. Registrace aplikace vytvoří jedinečné ID aplikace a další hodnoty, které aplikace používá 
k ověření pomocí Azure AD a získání komunikačních tokenů. Služby Microsoft Graph jsou dostupné na webových 
adresách https://login.microsoftonline.com a https://graph.microsoft.com, proto je třeba zajistit, aby tyto adresy byly 
dostupné ze všech jednotek rezervačního systému.

 ▪  Přístup na časové (NTP) servery (UDP port 123).
 ▪  Funkční DNS servery.
 ▪  Správně nastavené časové zóny pro všechny použité účty (resp. místnosti).
 ▪ Otevřený TCP port 80 (HTTP) a 443 (HTTPS) v rámci lokální sítě pro administraci jednotek touchONE pomocí Admin 

Webu.
 ▪ Otevřený TCP port 53128 a UDP port 33333 v rámci lokální sítě pro komunikaci mezi jednotkami touchONE. 

Komunikace mezi jednotkami je šifrovaná pomocí AES-256.
 ▪ Je třeba povolit vysílání broadcast UDP paketů na portu 33333. To se využívá pro hledání jednotek rezervačního 

systému.
 ▪ Otevřený UDP port 53 - komunikace s DNS serverem a konverze doménového jména na IP adresu.
 ▪ Otevřené UDP porty 67 a 68 – komunikace s DHCP serverem a přidělení IP nastavení, pokud je použito DHCP.
 ▪ Otevřený UDP port 1900. Povolení tohoto portu není povinné, může být použit pro to, aby byly jednotky rezervačního 

systému viditelné pomocí Průzkumníku souborů Windows. Tento port je používán technologií UPnP (Universal Plug and 
Play) s jejíž pomocí jsou jednotky rezervačního systému v Průzkumníku vidět jako další síťová zařízení. Tato technologie 
musí být také povolena na daném počítači.

 ▪ Pokud používáte HTTPS proxy, musí být povolený port používaný proxy serverem.
 ▪ Přístup na server my.cuesystem.com přes HTTPS (TCP port 443). Tento přístup není povinný, slouží pro aktualizaci 

firmware.
 ▪ Volné LAN zásuvky na ethernetových přepínačích (switch) pro všechny jednotky touchONE.
 ▪  LAN kabely kategorie CAT5 nebo vyšší přivedené od ethernetového přepínače k místu montáže jednotek touchONE.
 ▪ Všechny jednotky zapojené do rezervační suity musí být zapojené do jedné LAN.
 ▪ Doporučené je použití PoE (Power over Ethernet) ethernetových přepínačů, zjednodušší to potřebnou kabeláž. Pokud 

vaše přepínače nepodporují technologii PoE, použijte PoE injektory. Ty zapojte mezi ethernetový přepínač a panely 
touchONE. Jednotka touchONE-overview je napájena samostatným zdrojem a PoE nepotřebuje.

 ▪ Síťová karta panelů touchONE podporuje rychlosti do 100 Mbit/s. Pokud používáte rychlejší LAN, nastavte na síťovém 
přepínači porty určené pro panely touchONE na automatickou volbu rychlosti nebo na rychlost 100 Mbit/s.

 ▪ Síťová karta jednotky touchONE-overview podporuje rychlosti do 1 Gbit/s. Pokud používáte rychlejší LAN, nastavte na 
síťovém přepínači porty určené pro tuto jednotku na automatickou volbu rychlosti nebo na rychlost 1 Gbit/s.

 ▪ Pro jednotku touchONE-overview je třeba displej s HDMI vstupem, který je schopen zobrazit rozlišení FullHD 
(1920x1080 pixelů).

 ▪ Všechny jednotky by měly mít stejnou verzi firmware.

Panely touchONE jsou připojeny do sítě LAN pomocí jediného kabelu a po tomto kabelu jsou i napájené pomocí technologie 
PoE (Power over Ethernet).

Typ Norma Třída

touchONE-5-B IEEE 802.3af Class 0

touchONE-7-B, touchONE-7-M IEEE 802.3af Class 0

touchONE-10-M IEEE 802.3af Class 0

touchONE-12-B, touchONE-12-M IEEE 802.3at Class 4
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Zkontrolujte, že žádné bezpečnostní programy či funkce (např. firewally, proxy, doména atd.) neblokují přímou HTTP/HTTPS 
komunikaci mezi jednotkami touchONE a serverem, kde jsou uloženy kalendáře místností.  

Postup nastavení
Tato příručka popisuje ta nastavení rezervačního systému pomocí Essential Setup, která jsou společná pro všechny typy 
podporovaných serverů. Postup pro nastavení jednotlivých typů serverů najdete v příručkách:

• touchONE - Průvodce nastavením - Microsoft Exchange Server

• touchONE - Průvodce nastavením - Microsoft Office 365

• touchONE - Průvodce nastavením - G Suite

Při nastavování systému touchONE je třeba:
1. Připravit účty na serveru dle výše zmíněných příruček.
2. Nakonfigurovat jednotky touchONE dle výše zmíněných příruček a dle následujících kapitol.
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Konfigurace panelů touchONE
Nastavení po prvním zapnutí panelu

Po prvním zapnutí panelu systému touchONE se na něm objeví následující obrazovka:

touchONE-12-B_CS0495.R04.000040

V položce „Language“ („Jazyk“) můžete změnit jazyk uživatelského rozhraní panelu. Dotkněte se červeně označeného políčka. Zde 
se rozbalí seznam dostupných jazyků. Zvolte si Vámi preferovaný jazyk. V následujících ukázkách je na panelu zvolena angličtina.

Panel má ve výchozím nastavení povoleno získání IP adresy a DNS serverů pomocí DHCP vaší sítě. V položce „Current IP 
settings“ („Aktuální nastavení sítě“) můžete zkontrolovat, zda přiřazené adresy odpovídají vaší síti. Pokud Vám toto nastavení 
nevyhovuje, můžete ho změnit. Postup je popsaný v kapitole Nastavení IP. 

Jednotky, které jsou připojeny do jedné rezervační suity, mezi sebou sdílejí nastavení. Např. pokud budete muset později změnit 
heslo servisního účtu, stačí toto udělat na jednom panelu a v ostatních panelech v rámci dané rezervační suity se tato změna 
projeví automaticky. Jméno rezervační suity a heslo slouží ke vzájemné identifikaci jednotek. Heslo slouží také pro přístup do 
nastavení panelů.

Nyní můžete na panelu vytvořit novou rezervační suitu (tlačítko „Create new reservation suite“ resp. „Vytvořit novou rezervační 
suitu“), nebo panel připojit do stávajícího rezervačního systému (tlačítko „Join to existing reservation suite“ resp. „Připojit do 
stávající rezervační suity“). Následující nastavení se liší podle zvoleného typu serveru. Postupujte podle kapitoly Nastavení 
panelů touchONE v příručkách věnovaných danému typu serveru:

• touchONE - Průvodce nastavením - Microsoft Exchange Server

• touchONE - Průvodce nastavením - Microsoft Office 365

• touchONE - Průvodce nastavením - G Suite
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Změna nastavení panelu
Pokud potřebujete změnit konfiguraci panelu, který je již nastavený, zapojený v rezervační suitě a je v běžném provozu, stiskněte 
panel v levé části názvu místnosti a držte ho stisknutý, dokud se neobjeví klávesnice s výzvou „Enter password“ („Zadejte heslo“). 
To trvá cca 5 sec. Zadejte heslo, které jste si zvolili při vytvoření rezervační suity. Na následující obrazovce můžete:

• Změnit uživatelské heslo („Change user account password“): touto volbou můžete změnit hesla uživatelských účtů používaných 
v Microsoft Office 365 nebo Microsoft Exchange Serveru. Tato volba není dostupná pro servery G Suite. 

• Změnit nastavení sítě („Change IP settings“): popis najdete v kapitole Nastavení IP.

• Změnit nastavení rezervační suity („Change reservation suite settings“): zde můžete změnit nastavení účtů a detailní nastavení 
systému, viz. následující text.

• Odpojit od rezervační suity (tovární nastavení) („Leave reservation suite“): touto volbou vymažete veškerá nastavení v panelu 
a uvedete ho do továrního nastavení.

• Aktualizovat firmware („Firmware update“).

Pro změnu nastavení zvolte „Change reservation suite settings“ („Změnit nastavení rezervační suity“). Tlačítkem „Next“ („Další“) 
můžete postupně procházet jednotlivé nastavovací obrazovky pro nastavení serveru a účtů („Server settings – User account 
settings – Room settings“ resp. „Nastavení serveru - Nastavení uživatelského účtu - Nastavení místnosti“) a pak se dostanete na 
obrazovky s detailním nastavením. 

Detailní nastavení panelu
První z obrazovek detailního nastavení se týká nastavení času a data („Date and time“).

V položce „Time zone“ si můžete zvolit vaší časovou zónu. Panel automaticky mění zimní a letní čas dle pravidel platných v dané zóně.

Pro správnou funkci rezervačního panelu je velmi důležité přesné nastavení času. Panel umožňuje automatickou synchronizaci 
jeho hodin s internetovými časovými (NTP) servery. Tato synchronizace je ve výchozím stavu zapnuta a doporučujeme tuto volbu 
neměnit (položka „Use internet clock“ je nastavena na „Yes“). Jako časové (NTP) servery jsou ve výchozím stavu nastaveny 
„time.nist.gov“ a „tak.cesnet.cz“. Pokud Vám tyto servery nevyhovují, můžete je dotykem na příslušné políčko editovat a změnit 
na NTP servery, které potřebujete. 
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Tlačítkem „Next“ pokračujte na stránku s nastavením rezervací místnosti. 

V položkách „Minimum duration of meeting“ („Minimální délka trvání schůzky“) a „Maximum duration of meeting“ („Maximální 
délka trvání schůzky“) můžete nastavit limity pro rezervace zadávané z panelu. Maximální délka rezervace je také omezena 
do půlnoci daného dne. Výchozí nastavení pro minimální čas je 15 minut, pro maximální čas je to „None“ („Žádná“), tj. 
maximální délka schůzky je do konce dne. V políčku „Maximum duration of extended meeting“ („Maximální délka prodloužené 
schůzky“) můžete nastavit maximální délku schůzky, na kterou bude možno prodloužit schůzku pomocí panelu rezervačního 
systému. Výchozí hodnota je „None“, tj. maximální délka prodloužené schůzky je omezena koncem dne.

V políčku „Maximum advance reservation“ („Rezervace dopředu jsou možné na“) můžete nastavit, na kolik dní dopředu je 
možno vytvářet rezervace. Můžete zde také zvolit „Ad hoc meeting only“ („Pouze ad-hoc schůzky“), při této volbě bude možno 
vytvářet pouze okamžité schůzky začínající v aktuálním čase.

V položce „Enable reservation of private meetings” („Povolit vytváření soukromých schůzek“) můžete nastavit, zda je při vytváření 
nové schůzky povolena možnost vytvořit novou schůzku jako soukromou. Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano“).

V položce „Enable finding free rooms” („Povolit vyhledání volných místností“) můžete nastavit, zda bude možno pomocí panelů 
rezervačního systému vyhledávat i jiné volné místnosti (volba „Yes“/„Ano“), či zda bude možno rezervovat pouze místnost, pro 
kterou je panel určen (volba „No“/„Ne“). Výchozí hodnota je „No“(„Ne“).

V položce „Enable finding this room“ („Povolit vyhledání této místnosti“) můžete nastavit, zda tuto místnost bude možno vyhledat 
pomocí funkce „nalézt volnou místnost“ z panelů jiných místností. Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano“).

V položce „Find a free room in my area only“ („Vyhledávat volné místnosti pouze v mé oblasti“) můžete nastavit, zda pomocí 
daného panelu bude možno vyhledávat místnosti pouze ve stejné oblasti (volba „Yes“/„Ano“), či zda bude možnost vyhledat 
místnost ve všech oblastech (volba „No“/„Ne“). Výchozí hodnota je „No“ („Ne“).

Tlačítkem „Next“ pokračujte na stránku „Appearance“ („Vzhled“), kde se nastavuje uživatelské rozhraní panelu.
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Nastavení uživatelského rozhraní
Jednotky touchONE mají několik různých uživatelských rozhraní (layoutů) a barevných rozvržení (skinů). Pro každou jednotku 
můžete nastavit, které rozhraní a barevné schéma v ní bude použito. V následující tabulce je přehled layoutů a skinů pro 

dotykové panely touchONE:

Layout 1

Skin 1 Skin 2

Volno

Obsazeno

Pozn.: „Layout 1“ umožňuje do pravého horního rohu obrazovky vložit firemní logo

Layout 2

Skin 1 Skin 2

Volno

Obsazeno

Pozn.: „Layout 2“ umožňuje vložit uživatelské celoobrazovkové pozadí. Pozadí může být vytvořeno ve firemních barvách a může 
v sobě obsahovat např. firemní logo.

Firemní loga a obrázky pozadí se vkládají pomocí Admin Webu, viz. kapitola Nastavení panelů touchONE pomocí Admin 
Web, sekce Vložení firemního loga a Vložení obrázku pozadí.
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Na stránce „Appearance“ můžete zvolit požadované úživatelské rozhraní (layout) a barevné rozvržení (skin).

V položce „Room name font size“ („Velikost fontu jména místnosti“) můžete nastavit velikost fontu názvu místnosti. Výchozí hodnota 
je „Small“ („Malý“).

V položce „Show QR code“ („Zobrazit QR kód“) zvolte, zda na obrazovce bude zobrazen QR kód s identifikací místnosti. Tento 
kód používá mobilní aplikace touchONE-app pro rezervace místností. Výchozí hodnota je „No“(„Ne“).

Layout 1 Layout 2

QR kód

Další nastavení panelu
Tlačítkem „Next“ pokračujte na stránku s nastavením chování jednotky (panelu rezervačního systému). Na této stránce 
nastavujete chování každého panelu individuálně, tj. změna na jednom panelu nemá vliv na další panely.

V položce „Enable reservations“ („Povolit rezervace“) nastavte, zda je možno z daného panelu místnost rezervovat či ne (v tom 
případě je tlačítko „Reserve/Rezervovat“ skryto). Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano“).

V položce „Enable monthly calendar“ („Povolit měsíční kalendář“) nastavte, zda je možno prohlížet si na panelu měsíční kalendář 
místnosti. Pokud není, je tlačítko pro zobrazení měsíčního kalendáře skryto. Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano)“.

V položce „Enable extension of meeting“ („Povolit prodloužení schůzky“) nastavte, zda je z panelu možno prodloužit aktuální 
schůzku. Pokud prodloužení nepovolíte, je tlačítko „Extend“ („Prodloužit“) skryto. Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano)“.
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V položce „Enable finish of meeting“ („Povolit ukončení schůzky“) nastavte, zda je z panelu možno ukončit aktuální schůzku. 
Pokud ukončení nepovolíte, je tlačítko „Finish“ („Ukončit“) skryto. Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano)“.

Naplánované chůzky mohou být označeny jako soukromé. V položce „Private meetings details“ („Detaily privátních schůzek“) 
můžete zvolit, zda na panelu u takto označených schůzek uvidíte plný popis a detaily (volba „Show/Zobrazovat“), nebo jen 
označení „Soukromá schůzka“ (volba „Hide/Skrývat“). Můžete také zvolit „Hide except current meeting“ („Skrývat s výjimkou 
aktuálních schůzek“). V tomto případě se budou zobrazovat detaily pouze u aktuální nebo příští privátní schůzky a detaily 
ostatních privátních schůzek budou skryty. Výchozí hodnota je „Hide“ („Skrývat“).

V položce „Displayed meeting info“ („Způsob zobrazení schůzek“) můžete nastavit, jakým způsobem jsou jsou na panelu 
zobrazeny informace o schůzce. Můžete zvolit zobrazení předmětu i organizátora, pouze předmětu nebo pouze organizátora. 
Výchozí volba je zobrazení předmětu i organizátora. Pokud stisknete políčko se schůzkou v kalendáři, zobrazí se okno s detaily 
schůzky vč. předmětu a organizátora (pokud není schůzka privátní). Zobrazení detailů schůzky tímto způsobem můžete zakázat 
pomocí volby „Enable display of meeting details“ („Povolit zobrazení detailů schůzky“).

Položka „Enable display of meeting details“ („Povolit zobrazení detailů schůzky“): Stisknutím políčka se schůzkou v kalendáři je 
možno zobrazit okno s detaily schůzky vč. předmětu a organizátora. Pokud chcete zobrazování detailů schůzek tímto způsobem 
povolit, zvolte „Yes“(„Ano“), jinak zvolte „No“ („Ne“). Výchozí volba je „Ano“. Pozn.: Informace o privátních schůzkách se 
i v tomto okně zobrazují dle volby „Private meetings details“ („Detaily privátních schůzek“).

Tlačítkem „Next“ pokračujte na stránku s nastavením chování rezervační suity. Nastavení zde je společné pro všechny jednotky 
zapojené v rezervační suite. To znamená, že pokud změníte tato nastavení na jedné jednotce, změny se provedou i ve všech 
ostatních jednotkách.

V položce „Mark as occupied before meeting starts“ („Označit místnost jako obsazenou již před začítkem schůzky“) můžete 
nastavit čas před plánovaným začátkem schůzky, kdy se místnost označí červeně jako obsazená. Je-li například tento čas 
nastaven na 10 minut (to je výchozí hodnota) a skutečný začátek schůzky je v 10:00, místnost se označí jako obsazená již 
v 9:50.

V položce „Mask server failure for“ („Ignorovat výpadky komunikace po dobu“) můžete nastavit čas, po který nebude panel 
zobrazovat chybové hlášení v případě výpadku komunikace se serverem. Tj. pokud bude výpadek kratší než tato doba, 
na panelu se nezobrazí chybové hlášení. Během výpadku komunikace nemusí panel zobrazovat aktuální informace. Výchozí 
nastavení je 15 minut.



12

Správa pomocí Essential Setup | Konfigurace panelů touchONE

© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | support@cuesystem.com

Na další stránce můžete nastavit, nastavit, jak se bude zadávat předmět schůzky při rezervaci místnosti.

Při vytváření nové schůzky z panelu je třeba zadat předmět této schůzky. V položce „Select subject for new meetings from the 
list” („Vybrat předmět nové schůzky ze seznamu“) zvolte, zda se předmět schůzky bude vybírat ze seznamu nastaveném na této 
stránce (volba „Yes/Ano”) nebo zda ho uživatel bude zadávat pomocí klávesnice (volba “No/Ne”). Výchozí hodnota je  
„No/Ne“. V seznamu předmětů schůzek („Subject list“) vyplňte předměty dle vašich potřeb. Předmětů může být až deset. První 
položka v seznamu je výchozí název schůzky. Ten se používá, i když je předmět zadáván pomocí klávesnice. Pokud zvolíte 
zadávání pomocí klávesnice a výchozí předmět schůzky zde nebude vyplněn, bude muset uživatel při rezervaci vždy zadat 
předmět schůzky pomocí klávesnice. Nastavení na této stránce je společné pro všechny jednotky rezervační suity. To znamená, 
že pokud změníte tato nastavení na jedné jednotce, změny se provedou i ve všech ostatních jednotkách.

Nastavení na následující stránce je individuální pro každou jednotku.

V položce „Language“ („Jazyk“) můžete nastavit jazyk uživatelského rozhraní panelu. Můžete také povolit změnu jazyka panelu 
běžným uživatelům. Je-li toto povoleno (volba „Allow user change/Povolit změnu uživatelem“), objeví se v pravém horním rohu 
uživatelskémo menu panelu tlačítko pro další volby a uživatel bude mít možnost změnit jazyk panelu. K dispozici je změna 
jazyka panelu na 2 minuty, do konce aktuální schůzky nebo do konce dne. Výchozí volba je „Not allow user change/Nepovolit 
změnu“.

Položky „First day of week“ („První den v týdnu“) a „First week of year“ („První týden v roce“) určují, jak je zobrazen měsíční 
kalendář, tj. který den v týdnu se považuje za první a jakým způsobem se počítají čísla týdnů. Výchozí hodnota je „Monday“ 
(„Pondělí“) a „First week with min. 4 days“ („První týden, který má alespoň 4 dny“).

V položce „Date format“ („Formát data“) zvolte, zda chcete datum zobrazit ve formátu „d MMMM yyyy“ („d MMMM rrrr“), 
tj. např. „26 February 2016“ resp. „26. února 2016“ nebo ve formátu „MMMM d yyyy“ („MMMM d rrrr“), např. „February 26, 
2016“. Tento formát se v češtině příliš nepoužívá. Výchozí nastavení je „d MMMM yyyy“ („d MMMM rrrr“).

V položce „Time format“ („formát času“) zvolte, zda chcete čas zobrazovat ve 24 hodinovém formátu, či ve 12 hodinovém („12 
AM/PM“). Výchozí hodnota je „24“.
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Na další obrazovce se nastavují vlastnosti displeje panelu. Toto nastavení je také individuální pro každý panel.

V položce „Backlight saver“ („Spořič podsvícení“) zadejte, po jaké době se vypne podsvícení displeje v případě nečinnosti 
panelu. Výchozí hodnota je jedna minuta.

V položce „LCD backlight“ („Podsvícení displeje“) můžete nastavit jas displeje v rozmezí 0 – 100 %. Výchozí hodnota je 70 %.

V položce „Adaptive brightness” („Automatická regulace jasu”) můžete povolit, zda se jas displeje automaticky reguluje dle 
okolního osvětlení. Výchozí hodnota je „No“(„Ne”).

V položce „Proximity sensor“ („Senzor přiblížení“) nastavujete, zda tento senzor bude automaticky probouzet displej ze spořícího 
režimu (volba „Yes/Ano“), či zda se panel bude ze spořícího režimu probouzet pouze dotykem na displej (volba „No/Ne)“. 
Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano”).

Na další obrazovce můžete nastavit čas a dny, kdy bude panel trvale zapnutý. V těchto časech nebude tedy aktivní spořič 
obrazovky. Typicky se tyto časy nastavují na vaši běžnou pracovní dobu tak, aby o pracovní době byly panely trvale zapnuté 
a mimo ni se používal spořič obrazovky.

Můžete zde nastavit čas („Always on time“ resp. „Trvale zapínat v čase“), od kdy („From“ resp. „od“), do kdy („To“ resp. „do“) 
bude panel trvale zapnutý. Tlačítky v sekci „Always on in days“ („Trvale zapínat ve dnech“) nastavte dny, ve kterých se bude 
panel v uvedených časech zapínat. Ve výchozím nastavení se panel trvale zapíná od 8:00 do 18:00 od pondělí do pátku.

Nastavení potvrzování schůzek
Na další obrazovce se nastavuje funkce potvrzování schůzek. Je-li tato funkce aktivována, je třeba potvrdit, že se naplánovaná schůzka 
opravdu uskuteční. Potvrzení je možné pomocí dialogového okna na panelu, pomocí senzorů přítomnosti osob v místnosti, nebo kombinací 
obou těchto možností. Při kombinaci obou způsobů potvrzení je schůzka potvrzena první událostí, která nastane (buď zaznamenání 
přítomnosti osob v místnosti nebo potvrzení dialogovým oknem na panelu). Pokud není zvoleným způsobem potvrzeno, že se schůzka 
uskuteční, je schůzka v daném čase automaticky zrušena. Systém odešle pět minut před zrušením schůzky e-mail organizátorovi schůzky 
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s upozorněním, že schůzku je třeba zvoleným způsobem potvrdit. Toto nastavení je individuální pro každou místnost.

V položce „Confirmation of meetings“ („Potvrzování schůzek“) funkci aktivujte volbou „By dialogue box on the panel“ 
(„Dialogovým oknem na panelu“), „By occupancy sensors“(„Senzory přítomnosti osob“), „By occupancy sensors or dialog box“ 
(„Senzory přítomnosti osob nebo dialogovým oknem“). Pokud potvrzování nevyžadujete, zvolte „Not required“ („Nevyžadovat“). 
Výchozí hodnota je „Not required“.

Schůzky jsou rozděleny na dvě kategorie dle délky trvání:

Běžná schůzka - schůzka, která zabírá část aktuálního dne:
 ▪  Příklad: schůzka od 10:00 do 15:00

Dlouhá schůzka - tato kategorie schůzek zahrnuje celodenní, vícedenní či neobvykle dlouhé schůzky. Tyto schůzky:
 ▪  Začínají v 00:00 aktuálního dne nebo dříve
 ▪ Končí po čase nastaveném pro rušení dlouhých schůzek aktuálního dne
 ▪  Příklad 1: schůzka začíná 00:00 předchozího dne a končí 00:00 následujícího dne.
 ▪  Příklad 2: schůzka začíná aktuální den v 00:00 a končí aktuální den v 14:00 (čas zrušení dlouhé schůzky je v tomto příkladu 

nastaven na 9:15)

V položce „Cancel unconfirmed meeting in“ („Nepotvrzenou schůzku zrušit za“) nastavte čas od začátku běžné schůzky, kdy je 
schůzka, pokud ji uživatel nepotvrdí, zrušena.

 ▪  Příklad: čas zrušení běžné schůzky je nastaven na 15 minut. Schůzka začíná v 10:30. V 10:40 odchází e-mail 
organizátorovi (pokud do té doby není schůzka potvrzena na panelu). Pokud nebude schůzka potvrzena do 10:45, bude 
v 10:45 schůzka automaticky ukončena.

V položce „Cancel long meetings at“ („Dlouhé schůzky zrušit v“) nastavte čas (čas dne, tj. od půlnoci), do kterého je třeba 
potvrdit dlouhé schůzky.

 ▪  Příklad 1: Schůzka začíná předchozí den v 10:00 a končí aktuální den v 23:59. Čas zrušení dlouhé schůzky je nastaven 
na 8:20. V 8:15 odchází e-mail organizátorovi (pokud není schůzka potvrzena). Pokud nebude schůzka potvrzena do 
8:20 aktuálního dne, bude v 8:20 dnes schůzka automaticky ukončena.

 ▪  Příklad 2: Schůzka trvá od 00:00 aktuálního dne do 22:00 příštího dne. Čas zrušení dlouhé schůzky je nastaven na 
9:15. V 9:10 odchází e-mail. Pokud nebude schůzka potvrzena do 9:15 aktuálního dne, bude v 9:15 začátek schůzky 
posunut na 00:00 příštího dne (viz výjimky níže).

Výjimky - potvrzování schůzek má následující výjimky:
 ▪  Pokud si místnost zarezervuji z panelu a tato schůzka začíná do 15 minut od okamžiku rezervace, schůzka se nepotvrzuje 

(považuje se za potvrzenou).
 ▪ Pokud schůzky trvají více dnů, potvrzují se každý den.
 ▪ V případě, že se jedná o schůzku, která končí později než aktuální den, schůzka se neruší, ale posouvá se její začátek 

na 00:00 následujícího dne, tj. místnost se uvolní pouze pro aktuální den.

Do políčka „Canceled meeting info email address“ („E-mai pro info o zrušených schůzkách“) můžete zadat e-mail, na který 
budou odesílané informace o automaticky zrušených schůzkách, které nebyly potvrzeny na panelu rezervačního systému. 
Tlačítkem „Test“ můžete odeslat testovací e-mail na zadanou adresu.

Konfiguraci můžete ukončit a uložit tlačítkem „OK“, nebo pokračujte na nastavení služeb pro obsluhu místností.
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Nastavení služeb pro obsluhu místností
Panely rezervačního systému umožňují posílat požadavky na obsluhu místností. Pomocí panelů je možno:

 ▪  Objednat úklid místnosti.
 ▪ Objednat občerstvení.
 ▪ Poslat požadavek na servisní zásah na dvě různá servisní oddělení. Např. jedním z nich může být správa TZB 

(technického zabezpečení budovy); sem se mohou posílat požadavky např. při poruše klimatizace, osvětlení, ventilace 
atd. Druhé oddělení může být třeba IT oddělení, které se stará o počítače, Wi-Fi připojení, LAN atd.

Pokud jsou některé tyto funkce panelu rezervačního systému povoleny, je v pravém horním rohu panelu zobrazeno tlačítko 
pro další volby. Pomocí těchto voleb je pak možno posílat požadavky na servis, objednávat občerstvení atd. Požadavky jsou 
zasílány formou e-mailu na zvolenou e-mailovou adresu. E-mailové adresy se nastavují na stránce „Room support emails“ („E-maily 
pro obsluhu místností“). Pokud je pomocí panelu objednán úklid místnosti, nebo servisní požadavek, je na panelu v pravém 
horním rohu ikonou indikováno, že místnost čeká na úklid či na servisní zásah. Podrobnější popis, jak použít služby pro obsluhu 
místností najdete v kapitole Používání služeb pro obsluhu místností.

Na stránce „Cleanup request“ („Požadavek na úklid“) můžete v položce „Enable cleanup request“ („Povolit objednání úklidu“) 
povolit funkci objednávání úklidu místnosti pomocí panelu rezervačního systému. Toto nastavení je individuální pro každý panel 
rezervační suity, tj. na některých panelech dané rezervační suity může být objednání úklidu povoleno a na jiných může být 
zakázáno.

Na stránce „Catering request“ („Objednávka občerstvení“) můžete v položce „Enable catering request“ („Povolit objednání 
občerstvení“) povolit funkci objednávání občerstvení pomocí panelu rezervačního systému. Toto nastavení je individuální pro 
každý panel rezervační suity, tj. na některých panelech dané rezervační suity může být objednání občerstvení povoleno a na 
jiných může být zakázáno.

V části „Menu“ můžete zadat menu objednávky občerstvení. Kliknutím na jednotlivé položky je můžete editovat. Zatržítky 
nalevo od položky můžete danou položku povolit či zakázat. To můžete použít v případech, že některá položka je dočasně 
nedostupná. Pak není třeba celou položku mazat, ale stačí ji povolit či zakázat pomocí zatržítka. V menu může být maximálně 
10 položek. Menu je společné pro celou rezervační suitu, tj. změní-li se menu na jednom panelu, změny se projeví i na všech 
dalších panelech rezervační suity.
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Na stránce „Service request“ („Požadavek na servis“) můžete v položce „Enable service request“ („Povolit objednání servisu“) 
povolit funkci objednávání servisních zásahů pomocí panelu rezervačního systému. Toto nastavení je individuální pro každý panel 
rezervační suity, tj. na některých panelech dané rezervační suity může být objednání servisu povoleno a na jiných může být 
zakázáno. Nastavení na této stránce se týkají prvního ze dvou možných servisních oddělení.

V políčku „Displayed name“ („Zobrazované jméno“) můžete upravit jméno servisního oddělení, které se bude zobrazovat 
v uživatelské nabídce, např. „Facility service“ nebo „Servis TZB“. 

V části „Service request list“ („Seznam servisních požadavků“) můžete editovat možné typy servisních zásahů pro dané servisní 
oddělení. Můžete zadat až 15 různých položek. Tento seznam položek je společný pro celou rezervační suitu.

Zatržítky u jednotlivých položek můžete zvolit, které položky servisních zásahů jsou dostupné v dané místnosti. Např. jedna 
z položek může být „Problém s klimatizací“, přitom klimatizace může být jen v některých místnostech. Zatržítkem tak můžete 
položku „Problém s klimatizací“ povolit pouze v místnostech, které klimatizaci mají. V každé místnosti můžete zvolit až 10 položek 
ze seznamu servisních zásahů. Pokud povolíte položku „Others“ („Jiné“), bude uživatel muset při odesílání požadavku zadat 
popis problému. Povolené servisní položky jsou společné pro daný účet místnosti. Tj. pokud je pro jednu místnost použito více 
panelů rezervační suity (místnost má více vchodů), na všech těchto panelech bude zobrazována stejná servisní nabídka.

Na stránce „Custom service request“ („Požadavky uživatelského servisu“) můžete v položce „Enable custom service request“ 
(„Povolit objednání uživatelského servisu“) povolit funkci objednávání servisních zásahů u druhého servisního oddělení (ze dvou 
možných). Toto nastavení je individuální pro každý panel rezervační suity, tj. na některých panelech dané rezervační suity může 
být objednání servisu povoleno a na jiných může být zakázáno.

Ostatní nastavení na stránce „Custom service request“ („Požadavky uživatelského servisu“) jsou stejná jako na předchozí stránce 
„Service request“ („Požadavek na servis“).
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Na další stránce „Room support emails“ („E-maily pro obsluhu místností) můžete nastavit e-mailové adresy, na které se budou 
odesílat požadavky na:

 ▪  úklid („Cleanup request email, „E-mail pro objednávku úklidu).
 ▪ objednávky občerstvení („Catering request email“, „E-mail pro objednávku občerstvení“).
 ▪ první servisní oddělení („Service request email“, „E-mail pro objednávku servisu“).
 ▪ druhé servisní oddělení („Custom service request email“, E-mail pro objednávku uživatelského servisu“).

E-mailovou adresu můžete editovat po stisknutí tlačítka „...“. Kliknutím na rozbalovací seznam si můžete také vybrat z již dříve 
zadaných adres. Tlačítkem „Test“ můžete odeslat testovací e-mail na zadanou adresu a ověřit tak její funkčnost.

Na stránce  „PINs“ („PINy“) můžete nastavit PINy pro přístup k některým funkcím panelů rezervačního systému. PIN je 4 - 6 
místné číslo. Pokud přístup pomocí PINů nechcete používat, nechte políčka s hodnotou PINu prázdné. PINy jsou společné pro 
celou rezervační suitu.

Uživatelský PIN („User PIN“) slouží k omezení přístupu k některým základním funkcím rezervačního systému. Může třeba sloužit 
k tomu, že zaměstnanci firmy (kteří znají uživatelský PIN) budou mít přístup ke všem dostupným funkcím, návštěvníci (bez znalosti 
PINu) budou mít přístup pouze k těm funkcím, které zadání PINu nebudou vyžadovat. Pomocí zatržítek v sekci „Apply user PIN 
for“ („Vyžadovat uživatelský PIN pro“) můžete zvolit, které funkce budou zadání PINu vyžadovat:

 ▪  „Reservations“ („Rezervace místností“) - uživatelský PIN bude vyžadován při rezervaci místnosti a při prodloužení či 
ukončení události.

 ▪ „Cleanup request“ („Objednávka úklidu“) - uživatelský PIN bude vyžadován pro objednávku úklidu.
 ▪ „Service request“ („Objednávka servisu“) - uživatelský PIN bude vyžadován pro objednávku servisního zásahu (společné 

pro obě servisní oddělení).
 ▪ „Catering request“ („Objednávka občerstvení“) - uživatelský PIN bude vyžadován pro objednávku občerstvení.
 ▪ „Control system“ („Ovládání techniky“) - uživatelský PIN bude vyžadován při vstupu na ovládací obrazovku řídicího 

systému.

Nastavení v sekci „Vyžadovat uživatelský PIN pro“ je individuální pro každý panel. Můžete tedy např. vyžadovat zadání PINu u 
panelů, které jsou ve veřejné části budovy ale u panelů, které jsou v části, kam mají přístup pouze zaměstnanci, PIN zadáván být nemusí.
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Service PIN („PIN pro servis“) by měli znát pouze pracovníci servisních oddělení. PIN je společný pro obě servisní oddělení. PIN 
slouží k přístupu na stránku, kde je možno vymazat hlášené servisní problémy.

Cleanup PIN („PIN pro úklid“) by měli znát pouze pracovníci úklidu. PIN slouží k přístupu na stránku, kde je možno místnost 
označit jako uklizenou.

Konfiguraci můžete ukončit a uložit tlačítkem „OK“, nebo můžete pokračovat na nastavení integrace s řídicím systémem.

Nastavení integrace s řídicím systémem
Panely rezervačního systému umožňují propojení s řídicím systémem CUE. Toto propojení umožňuje následující funkce:

 ▪  Připojit čidla přítomnosti osob v místnosti a indikovat jejich stav na panelech rezervačního systému.
 ▪ Zobrazit na panelu rezervačního systému ovládací klávesnici pro povelování řídicího systému.
 ▪ Předávat řídicímu systému informace o stavu místnosti a o probíhajících schůzkách. To umožní řídicímu systému vykonávat 

různé automatické příkazy, např. regulovat vytápění a klimatizaci podle toho, zda je místnost volná či obsazená.
 ▪ Rezervovat místnost a prodlužovat či ukončovat schůzky pomocí řídicího systému.

Na stránce „Room occupancy indication“ („Zobrazování obsazenosti místnosti“) můžete nastavit připojení čidel obsazenosti 
místnosti a povolit zobrazování informace z těchto čidel na panelech. Data z čidel mohou být také použíta pro automatické 
potvrzování schůzek. Čidla obsazenosti místnosti musí být připojena ke kontroléru řídicího systému CUE a v programu tohoto 
kontroléru musí být spuštěn aplet ReservationSystemOccupancySensorIntegration. Pomocí tohoto apletu komunikují panely 
rezervačního systému touchONE s kontroléry řídicího systému CUE a předávají si data z čidel obsazenosti. Více informací 
o použití apletu ReservationSystemOccupancySensorIntegration a o připojení čidel obsazenosti ke kontrolérům najdete 
v helpu vývojového prostředí Cue Visual Composer. Můžete také použít hotovou aplikaci touchONE-sensor-app nainstalovanou 
v kontroleru.

Nejprve v položce „Occupancy indication“ („Indikace obsazenosti“) zvolte způsob, jak bude obsazenost na panelu zobrazována. 
Nastavení způsobu indikace obsazenosti je společné pro celou rezervační suitu. K dispozici jsou následující volby: 

 ▪  „Red and green stripe” („Červený a zelený pruh). V tom případě je přítomnost osob v místnosti indikována vertikálním 
červeným pruhem v levé části obrazovky, nepřítomnost osob je indikována zeleným pruhem.

 ▪ „Orange area”(„Oranžová plocha“). Pokud je v místnosti dle kalendáře naplánovaná schůzka, ale nikdo v místnosti není, 
změní se barva hlavní obrazovky z červené na oranžovou.
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V políčkách Sensor 1 - Sensor 4 můžete zvolit, která čidla obsazenosti jsou použita v dané místnosti. V jedné místnosti mohou 
být až čtyři čidla, z nichž je obsazenost vyhodnocována. Při nastavování čidel musí být na lokální síti připojený kontrolér řídicího 
systému CUE s apletem ReservationSystemOccupancySensorIntegration. Po stisknutí tlačítka pro vyhledání čidel („P“) panel 
vyhledá na síti dostupná čidla a nabídne je v rozbalovacím seznamu. Čidla jsou identifikována magickým jménem kontroléru 
a jménem čidla. Pokud v některých místnostech nejsou čidla nainstalována, v políčkách Sensor 1 - Sensor 4 zvolte „None“ 
(„Nepoužit“). Tlačítkem „Test“ můžete otestovat komunikaci s kontrolérem, ke kterému jsou připojena čidla.

Tlačítkem „Next“ můžete pokračovat na stránku „Control system integration“. Na této stránce je možno nastavit, jakým 
způsobem panel rezervačního systému touchONE spolupracuje s řídicím systémem CUE. Aby mohl panel rezervačního 
systému s řídicím systémem komunikovat, musí být v programu kontroléru nebo dotykového panelu řídicího systému spuštěn aplet 
ReservationSystemControlIntegration. Pomocí tohoto apletu komunikují panely rezervačního systému touchONE s jednotkami 
řídicího systému CUE. Více informací o použití apletu ReservationSystemControlIntegration najdete v helpu vývojového 
prostředí Cue Visual Composer.

V položce „Enable control system integration“ („Povolit propojení s řídicím systémem“) povolíte komunikaci panelu rezervačního 
systému s řídicím systémem CUE. Panely rezervačního systému pak mohou předávat řídicímu systému informace o stavu místnosti 
a o probíhajících schůzkách.

V položce „Show control keypad“ („Zobrazovat ovládací klávesnici“) můžete povolit zobrazení ovládací klávesnice na 
panelu rezervačního systému. Ovládací klávesnici může uživatel vyvolat pomocí tlačítka pro další volby v pravém horním rohu 
obrazovky, pak je třeba zvolit záložku „Control“ („Ovládání“).

To, jak ovládací klávesnice vypadá, se nastavuje v programu řídicího systému a ve vlastnostech apletu 
ReservationSystemControlIntegration. Příklad ovládací klávesnice je na následujícím obrázku.

Tlačítkem „OK“ nyní můžete ukončit konfiguraci panelu a uložit nastavení.
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Používání služeb pro obsluhu místností
Je-li některá ze služeb pro obsluhu místností aktivní, zobrazí se v pravém horním rohu panelu tlačítko pro další volby:

Po stisknutí tohoto tlačítka se zobrazí stránka s dalšími funkcemi rezervačního systému. Vlevo můžete zvolit stránku s požadovanou 
službou:

 ▪  „Cleanup“ („Úklid“).
 ▪ „Catering“ („Občerstvení“).
 ▪ Požadavek na první servisní oddělení - zobrazeno je jméno prvního servisního oddělení zadané v položce „Displayed 

name“ („Zobrazované jméno“), např. „Facility service“.
 ▪ Požadavek na druhé servisní oddělení - zobrazeno je jméno druhého servisního oddělení zadané v položce „Displayed 

name“ („Zobrazované jméno“), např. „IT support“.

Na stránce „Cleanup“ („Úklid“) můžete tlačítkem „Send request“ („Odeslat požadavek“) odeslat e-mail s požadavkem na úklid. 
Do políčka „Request detail“ („Upřesnění požadavku“) můžete zadat případné detaily požadavku na úklid. 

Po odeslání e-mailu se v pravém horním rohu panelu objeví ikona označující, že místnost čeká na úklid.

Poté, co je místnost uklizena, je třeba, aby pracovník úklidu stiskl tlačítko „Cleanup stuff access“ („Vstup pro obsluhu“).
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Nyní je pracovník vyzván, aby zadal PIN pro úklid. Po zadání PINu se dostane na stránku, kde tlačítkem „The room has been 
cleaned“ („Místnost byla uklizena“) nastaví místnost jako uklizenou. Tím vymaže ikonu čekání na úklid v pravém horním rohu 
panelu. Tlačítkem „OK“ je pak možné stránku opustit.

Na stránce „Catering“ („Občerstvení“) můžete vytvořit a odeslat objednávku občerstvení. Tlačítky „+“ a „-“ u jednotlivých položek 
můžete nastavit počet objednávaných položek. Po stisknutí políčka s množstvím položek se zobrazí numerická klávesnice, na 
níž můžete počet položek zadat přímo. Do políčka „Request detail“ („Upřesnění požadavku“) můžete zadat případné detaily 
objednávky. Tlačítkem „Send request“ („Odeslat požadavek“) e-mail s objednávkou občerstvení odešlete. 

Na stránkách pro odesílání požadavků na servisní oddělení (v uvedeném příkladu se servisní oddělení jmenují „Facility service“ 
a „IT support“) můžete vytvořit požadavek na servisním oddělení. Zatržítky označte problémy, které chcete nahlásit. Do 
políčka „Request detail“ („Upřesnění požadavku“) můžete zadat případné detaily vašeho požadavku. V případě, že zvolíte 
položku „Others“ („Jiné“), je vyplnění políčka „Request detail“ povinné. Tlačítkem „Send request“ („Odeslat požadavek“) e-mail 
s objednávkou servisu odešlete.



22

Správa pomocí Essential Setup | Konfigurace panelů touchONE

© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | support@cuesystem.com

Po odeslání e-mailu se v pravém horním rohu panelu objeví ikona označující, že místnost čeká na servisní zásah.

Poté, co servisní oddělení vyřeší hlášené problémy, je třeba, aby pracovník servisu stiskl tlačítko „Service stuff access“ („Vstup pro 
obsluhu“).

Nyní je pracovník vyzván, aby zadal PIN pro servis. Po zadání PINu se dostane na stránku, kde může odznačit zatržítka 
u vyřešených problémů. Pokud budou všechny problémy vyřešeny (nebude označeno žádné zatržítko), vymaže se ikona čekání 
na servisní zásah v pravém horním rohu panelu. Tlačítkem „OK“ je pak možné stránku opustit.
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Nastavení IP
Pokud potřebujete změnit nastavení IP adres, na úvodní nastavovací obrazovce stiskněte tlačítko „Change IP settings“ („Změnit 
nastavení sítě“).

touchONE-12-B_CS0495.R04.000040

Na následující obrazovce vypněte DHCP (automatické přidělování IP adres).

touchONE-12-B_CS0495.R04.000040

touchONE-12-B_CS0495.R04.000040

Magické jméno („Magic name“) je unikátní jméno jednotky, které se používá při komunikace mezi jednotkami rezervační suity. Je již 
nastaveno z výroby a ve většině případů není třeba ho měnit. Pokud ho potřebujete změnit, je třeba zajistit, aby nové jméno bylo unikátní 
v rámci dané lokální sítě.

V políčku „Current IP settings“ („Aktuální nastavení sítě“) se zobrazuje aktuálně používané nastavení. Pokud provedete změny 
nastavení IP adres, je třeba je nejprve uložit (to provede restart panelu), teprve pak se změny v tomto políčku projeví. 

Pro změnu nastavení IP adres stiskněte tlačítko „Next“ („Další“).

Na další stránce zadejte IP adresu („IP address“), masku podsítě („Subnet mask“) a výchozí bránu („Default gateway“) vaší sítě. 
Pokračujte tlačítkem „Next“ („Další“).

touchONE-12-B_CS0495.R04.000040
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Pozn.: V případě, že používáte přidělení IP adresy pomocí DHCP, můžete nastavit alternativní IP adresu v okně „Alternate IP 
address“ („Alternativní IP adresa“). Toto okno se zobrazuje místo okna „IP address“, když je DHCP zapnuto. Na alternativní IP 
adresu se panel nastaví, když nebude DHCP ve vaší síti dostupné. 

Na další stránce zadejte IP adresy upřednostňovaného („Primary“) a alternativního („Secondary“) DNS serveru. Pokračujte 
tlačítkem „Next“ („Další“).

Pozn.: Pokud potřebujete, aby IP adresa panelu byla přidělována pomocí DHCP, ale adresy DNS serverů byly nastaveny ručně, 
postupujte následovně. V obrazovce IP settings ponechte v položce DHCP volbu „On“ („Zapnout“). V obrazovce DNS servers 
pak změňte volbu DNS z „Obtain DNS server automatically“ („Získat adresu DNS serverů automaticky“) na „Use the following 
DNS server address“ („Použít následující adresy DNS serverů“).

Pokud máte DHCP vypnuto, je možná pouze volba „Use the following DNS server address“ („Použít následující adresy DNS 
serverů“) a adresy DNS serverů je třeba zadat ručně.

Na poslední stránce můžete nastavit proxy server, pokud je použití proxy serveru vyžadováno pro přístup na HTTPS servery. Do 
políček Address („Adresa“) a Port zadejte adresu a port proxy serveru. Pokud proxy server vyžaduje autentifikaci, zadejte do 
políček „Login“ („Uživatelské jméno“) a „Password“ („Heslo“) přihlašovací údaje k proxy serveru. Nastavení ukončete stiskem 
tlačítka „Apply + Restart“ („Použít + restartovat“). Panel se nyní restartuje a poté bude použito nové nastavení IP.

Pokud je Vaše LAN zabezpečena pomocí protokolu 802.1X, můžete tento protokol nastavit pomocí Admin Web. Postup najdete 
v kapitole Nastavení IP pomocí Admin Webu.
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Aktualizace firmwaru
Pokud chcete zkontrolovat, zda je k dispozici novější firmware, stiskněte na úvodní nastavovací obrazovce tlačítko „Firmware 
update“ („Aktualizace firmwaru“).

Na následující obrazovce je zobrazen aktuální firmware. Pro kontrolu, zda je k dispozici novější firmware (na stránkách 
my.cuesystem.com) stiskněte tlačítko „Check for new firmware“ („Kontrola nového firmware“).

Pokud je dostupný novější firmware, uvidíte následující obrazovku. Zde můžete zvolit, zda chcete aktualizovat firmware pouze 
v dané jednotce („Update firmware in this unit only“) nebo v celé rezervační suitě („Update firmware in the whole reservation 
suite“).
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Upgrade firmware trvá cca 1 minutu a poté se jednotka zrestartuje. V průběhu aktualizace jednotku nevypínejte a neodpojujte 
od napájení (LAN), mohlo by dojít k poškození jednotky.
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Nastavení jednotek touchONE pomocí Admin Web
Některá nastavení jednotek touchONE jsou dostupná přes webové stránky Admin Web. Jedná se o následující nastavení:

 ▪ Vložení firemního loga či pozadí obrazovky
 ▪ Upgrade firmwaru
 ▪ Nahrání G Suite certifikátu. Toto je popsáno v příručce touchONE - Průvodce nastavením - G Suite. Pokud používáte 

Microsoft Office 365 nebo Microsoft Exchange Server, nemá tato volba vliv.
 ▪  Nastavení IP včetně certifikátů (autentizace pomocí 802.1X, HTTPS web server)
 ▪ Certifikáty důvěryhodných kořenových certifikačních autorit
 ▪  Nastavení data a času 

Webové stránky Admin Web jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.

Přístup do Admin Web
Pro přístup do Admin Webu jednotek touchONE potřebujete počítač s internetovým prohlížečem. Tento počítač musí být připojen 
do stejné LAN sítě jako jednotky touchONE. Webové stránky Admin Web můžete otevřít následujícími způsoby:

 ▪ Způsob 1: Na počítači zapojeném do stejné LAN jako panely rezervační suity spusťte aplikaci  
Cue Network Scanner.exe (dříve Reservation Suite Scanner.exe), kterou můžete stáhnout ze stránek  
www.touchone.eu, sekce Resources/Downloads. Tato aplikace nevyžaduje instalaci. Aplikace Cue Network Scanner 
prohledá síť a vypíše seznam všech CUE zařízení. Vlevo nahoře můžete nalezené jednotky filtrovat podle typu. Vyberte 
„Show all“ („Zobrazit vše nebo „Show touchONE only“ („Zobrazit pouze touchONE“). Dvojitým kliknutím na zvolenou 
jednotku se spustí výchozí internetový prohlížeč, a v prohlížeči se otevře Admin Web dané jednotky. 

 ▪ Způsob 2: Na počítači spusťte Průzkumník souborů („File Explorer“)a v levé části zvolte „Síť“ („Network“). V pravé části 
se zobrazí zařízení nalezená ve vaší síti. Jednotky systému touchONE najdete v sekci „Další zařízení“ („Other Devices“). 
Dvojitým kliknutím na zvolenou jednotku touchONE se spustí internetový prohlížeč, automaticky se zadá IP adresa jednotky 
a v prohlížeči se otevře Admin Web dané jednotky. Aby váš počítač mohl nalézt jednotky touchONE, musí být na počítači 
zapnuto zjišťování sítě. To lze ve Windows 10 zapnout následujícím způsobem: Start / Nastavení / Síť a internet (Start / 
Settings / Network & Internet). Dále zvolte v levé části Wi-Fi nebo Ethernet, podle toho, jestli je váš počítač připojený do 
sítě kabelem (Ethernet) nebo bezdrátově (Wi-Fi). Pokud jste připojeni kabelem, v pravé části klikněte na vaše síťové připojení. 
Pokud jste připojeni pomocí Wi-Fi, klikněte na položku „Upřesnit možnosti“ („Advanced options“) pod seznamem dostupných 
Wi-Fi sítí. Pak nastavte položku „Nastavit tento počítač jako zjistitelný“ („Make this PC discoverable“) na „Zapnuto“ („On“) 

touchONE-10-M Boardroom

http://www.touchone.eu
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 ▪ Způsob 3 (touchONE-overview): Připojte libovolný monitor k HDMI výstupu jednotky touchONE-overview. Monitor musí 
být schopen zobrazit FullHD rozlišení (1920 x 1080). Na obrazovce uvidíte aktuální IP nastavení. V řádku „IP address“ je 
zobrazena aktuální IP adresa. Na jednotce touchONE-overview uvidíte tuto stránku pouze v případě, že není zapojená 
do rezervační suity. Spusťte na vašem počítači internetový prohlížeč a do adresového řádku zadejte IP adresu jednotky. 

touchONE-overview Lobby

 ▪ Způsob 4 (dotykové panely touchONE): Vstupte do nastavovací obrazovky panelu touchONE (stiskněte panel v levé 
části názvu místnosti a držte ho stisknutý, dokud se neobjeví klávesnice s výzvou „Enter password“ / „Zadejte heslo“, 
to trvá cca 5 sec., pak zadejte heslo, které jste si zvolili při vytvoření rezervační suity. ) a pak stisknete tlačítko „Change IP 
settings” („Změnit nastavení sítě“). Na následující obrazovce uvidíte aktuální IP adresu. Nastavovací obrazovku na panelu 
můžete zavřít beze změn v nastavení křížkem v pravém horním rohu. Spusťte na vašem počítači internetový prohlížeč a do 
adresového řádku zadejte IP adresu jednotky. 

touchONE-10-M_Boardroom

touchONE-10-M_Boardroom

Login
Pro přístup do Admin Webu jednotek touchONE je třeba nejprve se přihlásit. Zadejte heslo rezervační suity do políčka 
„Password” a klikněte na tlačítko „Login“. Při zadání hesla se rozlišují malá a velká písmena. Po zadání hesla vstoupíte do 
nastavovacích stránek Admin Webu.
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Vložení firemního loga
Pokud používáte grafického uživatelské rozhraní Layout 1, můžete do pravého horního rohu obrazovky vložit firemní logo. Logo 
se vkládá ve formátu PNG (Portable Network Graphics). Při vykreslování loga je podporována průhlednost (alfa kanál). Pro 
obrázky loga použijte následující velikosti:

Typ Doporučená výška Maximální výška Maximální šířka

touchONE-5-B 48 pixelů 72 pixelů 400 pixelů

touchONE-7-B, touchONE-7-M 60 pixelů 100 pixelů 500 pixelů

touchONE-10-M 60 pixelů 100 pixelů 500 pixelů

touchONE-12-B, touchONE-12-M 60 pixelů 100 pixelů 500 pixelů

touchONE-overview 100 pixelů 120 pixelů 1000 pixelů

V prohlížeči v levém sloupci zvolte „Logo upload“ a pak klikněte na „Choose file” („Vybrat soubor“). Otevře se standardní 
dialogové okno pro výběr souboru. Vyberte ve vašem počítači PNG soubor s logem. Nakonec klikněte na tlačítko „Upload”. 

Po nahrání loga se zobrazí následující obrazovka. Zde můžete vaše logo zkontrolovat. V tomto okamžiku již je logo zobrazeno 
jak na webové stránce, tak i na panelu touchONE. Pokud chcete logo vymazat, stikněte tlačítko „Delete logo“. Pokud chcete 
logo změnit, nahrajte nové logo výše uvedeným způsobem. 
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Vložení obrázku pozadí
Pokud používáte grafického uživatelské rozhraní Layout 2, můžete do panelu nahrát obrázek, který bude použit jako podklad. 
Pozadí může být vytvořeno ve firemních barvách a může v sobě mít např. firemní logo. Obrázek pozadí se vkládá ve formátu 
PNG (Portable Network Graphics). Pro obrázky pozadí použijte následující velikosti:

Typ Šířka Výška

touchONE-5-B 800 pixelů 480 pixelů

touchONE-7-B, touchONE-7-M 1280 pixelů 800 pixelů

touchONE-10-M 1280 pixelů 800 pixelů

touchONE-12-B, touchONE-12-M 1280 pixelů 800 pixelů

touchONE-overview 1920 pixelů 1080 pixelů

V prohlížeči v levém sloupci zvolte „Background upload“ a pak klikněte na „Choose file” („Vybrat soubor“). Otevře se standardní 
dialogové okno pro výběr souboru. Vyberte ve vašem počítači PNG soubor s logem. Nakonec klikněte na tlačítko „Upload”. 

Po nahrání pozadí se obrázek zobrazí webové stránce. Zde ho můžete zkontrolovat. V tomto okamžiku již je pozadí zobrazeno 
i na panelu touchONE. Pokud chcete pozadí vymazat, stikněte tlačítko „Delete background“. Pokud chcete pozadí změnit, 
nahrajte nový obrázek výše uvedeným způsobem. 
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Aktualizace firmware
Pro nahrání novějšího firmware do jednotky touchONE zvolte v levém sloupci položku „System“ a pak v horní části klikněte na 
„Firmware“. Pokud je vaše počítačová síť připojena do internetu, můžete zkontrolovat dostupnost novějšího firmware pomocí 
tlačítka „Check for new firmware“. Panel touchONE ověří, zda je na aktualizačním serveru my.cuesystem.com novější firmware 
a jestli ano, stáhne si ho.

Soubor s firmwarem také můžete stáhnout do vašeho počítače ze stránek www.touchone.eu, sekce Resources/Downloads. 
Stažený soubor s firmwary je typu ZIP a jsou v něm uloženy firmware pro všechny jednotky touchONE. Tento soubor rozbalte 
do vhodného adresáře na vašem počítači. Soubory s firmware mají příponu CVCF. Pak tiskněte tlačítko „Choose file“ („Vybrat 
soubor“), vyberte soubor s firmware pro vaši jednotku touchONE, a stiskněte tlačítko „Upload”. Při výběru správného souboru 
CVCF si ověřte název a výrobní číslo vaší jednotky vpravo nahoře na webové stránce, např. touchONE-7-B, CS0494.
R03.000003. Soubor s firmware musí odpovídat názvu a prvním dvou částem výrobního čísla. Např. pro upgrade na firmware 
verze 20.00i zvolte pro výše uvedenou jednotku soubor touchONE-7-B_CS0494.R03_Firmware_20.00i.cvcf.

Poté, co se soubor s novým firmware nahraje do panelu, objeví se následující obrazovka. Aktualizaci firmware dokončete 
pomocí tlačítka „Update“.

https://www.touchone.eu
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Aktualizace firmware trvá cca 1 minutu a poté se panel restaruje. V průběhu aktualizace jednotku nevypínejte a neodpojujte od 
napájení (LAN), mohlo by dojít k poškození systému souborů. Pokud se aktualizace firmwaru povedla, uvidíte následující obrazovku.

Nastavení IP pomocí Admin Webu
Pomocí Admin Webu můžete změnit nastavení IP. V levé části zvolte „Configuration”. Pokud vlevo nahoře zvolíte „Identification”, 
můžete změnit „Magické jméno“ („Magic name“, viz kapitola Nastavení IP). Všechny změny provedené v Admin Webu je třeba 
potvrdit tlačítkem „Apply“ dříve, než opustíte zvolenou stránku, jinak se změny neprovedou.

Pro změnu IP adres zvolte nahoře „IP settings”. Zde můžete změnit nastavení IP adres podobně, jako v nastavovacích stránkách 
dotykového ovládání panelu touchONE (viz kapitola Nastavení IP). Pro uložení změn stiskněte tlačítko „Apply”. Pak potvrďte 
změnu nastavení tlačítkem „Yes“. Panel se poté restartuje a bude použito nové nastavení IP.
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Pokud je Vaše LAN zabezpečena pomocí protokolu 802.1X, zvolte nahoře záložku „802.1X“. Podporované metody 
autentifikace jsou MD5 a TLS.

Do políčka „Device identity“ zadejte identifikační jméno zařízení.

Pokud používáte autentifikaci MD5, zaškrtněte políčko „Enable MD5 Authentication“ a zadejte heslo do políčka „Password“.

Pokud používáte TLS autentifikaci pomocí certifikátu, stiskněte tlačítko „Choose file“ u položky „User certificate“ a vyberte soubor 
s uživatelským certifikátem. Jsou podporovány certifikáty ve formátu Base 64 Encoded X.509 PEM (typicky *.pem, *.crt, *.cer, 
*.key, *.txt) a PKCS #12 (typicky *.p12, *.pfx). Jestliže soubor s certifikátem neobsahuje privátní klíč (ten je v samostatném 
souboru), můžete soubor s privátním klíčem nahrát samostatně v položce „User private key (optional)“. Pokud jsou soubory 
s certifikátem nebo privátním klíčem šifrované, zadejte heslo pro dešifrování souborů do políčka „Password (optional)“. 

V položce „Server CA certificate“ nahrajte certifikát certifikační autority radius serveru. 

Pro uložení změn stiskněte tlačítko „Apply”.

Pokud je pro přístup na HTTPS servery vyžadováno použití proxy serveru, zvolte nahoře záložku „Proxy“. 

Do políček Address a Port zadejte adresu a port proxy serveru. Pokud proxy server vyžaduje autentifikaci, zadejte do políček 
„Login“ (Uživatelské jméno) a „Password“ (Heslo) přihlašovací údaje k proxy serveru. Pro uložení změn stiskněte tlačítko „Apply”.
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Na záložce „Web“ můžete zvolit úroveň zabezpečení přístupu na webové stránky Admin Web.

Ve položce „Web Access“ můžete povolit nezabezpečený přístup HTTP (port 80) a zabezpečený přístup HTTPS (port 443) 
pomocí volby „HTTP & HTTPS“. Pokud zvolíte „HTTPS only“, budou webové stránky přístupné pouze pomocí zabezpečeného 
protokolu HTTPS. Pro HTTPS přístup se používá self-signed certifikát (certifikát podepsaný sám sebou). Pro uložení změn stiskněte 
tlačítko „Apply”.

Enable HSTS: Zde můžete povolit webový bezpečnostní mechanizmus HTTP Strict Transport Security (HSTS). HSTS je ve 
výchozím nastavení zakázán. Pro fungování mechanismu HSTS musí být nastaven webový přístup HTTPS Only. Pro uložení změn 
stiskněte tlačítko „Apply”.

V současné době nejsou certifikáty s vlastním podpisem (self-signed) považovány za bezpečné. Na této stránce proto můžete 
nahrát vlastní certifikáty pro HTTPS webový server této jednotky. Podporován je certifikát, soukromý klíč a intermediate certifikát 
ve formátu PEM. Pokud je soukromý klíč šifrován, musí být zadáno heslo soukromého klíče. Klepněte na tlačítko „Choose file“ 
(„Vybrat soubor“) vedle příslušných položek, vyberte soubor a nahrajte jej. Poté nahrajte nový certifikát pomocí tlačítka „Upload“.

Stisknutím tlačítka „Use“ v seznamu certifikátů aktivujte požadovaný certifikát. Stisknutím tlačítka „Delete“ v seznamu certifikátů 
odstraníte zastaralý certifikát.

Další nastavení dostupná v Admin Webu

Date and time (Datum a čas)
Pokud potřebujete nastavit datum nebo čas, zvolte vlevo „Date and time“. Pro nastavení aktuálního času klikněte v horní části na 
„Current date and time“. Aktuální datum a čas se zobrazí v řádku „Current time“. V políčkách níže můžete nastavit:

 ▪ datum: day/month/year (den/měsíc/rok)
 ▪ čas: hour/minute/second (hodiny/minuty/vteřiny)

Pro uložení změn stiskněte tlačítko „Apply”.
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Pro nastavení časové zóny zvolte „Time zone“ v horní části stránky. Aktuální datum a čas se zobrazí v řádku „Current time“. V 
políčku „Time zone“ můžete zvolit časovou zónu. Panel si automaticky mění zimní a letní čas dle pravidel platných v dané zóně. 
Pro uložení změn stiskněte tlačítko „Apply”.

Panel umožňuje automatickou synchronizaci jeho hodin s internetovými časovými (NTP) servery. Pokud chcete změnit nastavení 
serverů internetového času, zvolte „Internet clock“. Synchronizaci s internetovými časovými servery povolíte zaškrtnuním políčka 
„Use Internet clock“ (toto je doporučeno). Dále můžete nastavit jména nebo IP adresy primárního NTP serveru („Primary NTP 
server“) a sekundárního NTP serveru („Secondary NTP server“). Pro uložení změn stiskněte tlačítko „Apply”.

Trusted root CA (Důvěryhodné kořenové certifikační autority)
Ve firmwaru jednotek touchONE je zabudován seznam veřejně dostupných důvěryhodných kořenových certifikačních autorit. 
Pokud potřebujete přistupovat na HTTPS služby na serverech, které nemají certifikát podepsaný některou z těchto autorit a chcete 
serverový certifikát ověřovat, můžete pomocí této stránky nahrát certifikát vaší vlastní důvěryhodné kořenové certifikační autority.

Certifikát důvěryhodné kořenové certifikační autority musí být ve formátu PEM. Pro nahrání certifikátu klepněte na tlačítko 
„Choose file“ („Vybrat soubor“) vedle nápisu „Root certificate“ a vyberte soubor s certifikátem. Poté nahrajte certifikát pomocí 
tlačítka „Upload“.



36

Správa pomocí Essential Setup | Nastavení jednotek touchONE pomocí Admin Web

© CUE, a.s. | Všechna práva vyhrazena | www.touchone.eu | support@cuesystem.com

Reset
Pokud potřebujete panel zresetovat, zvolte v levé nabídce „Reset” a pak klikněte na tlačítko „Reset” v pravé části.

Factory default (Tovární nastavení)
Pokud potřebujete uvést panel do továrního nastavení, vymazat veškerá uživatelská data a nastavení a opojit jednotku od 
rezervační suity, zvolte vlevo „System“, pak nahoře „Factory default“ a stiskněte tlačítko „Set factory default“. Vymazání dat 
potvrďte tlačítkem „Yes“ nebo zrušte tlačítkem „Cancel“.

License, Contact support
Pokud v levé nabídce zvolíte „License“, zobrazí se stránka popisující softwarovou licenci EULA. Volba „Contact support“ vám 
umožní odeslat e-mailovou zprávu na CUE support pomocí e-mailového programu na vašem počítači.
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Základní nastavení jednotky touchONE-overview
Jednotka touchONE-overview se nastavuje pomocí webových stránek Admin Web. V těchto stránkách můžete:

 ▪ Připojit jednotku do rezervační suity
 ▪ Nastavit IP adresu
 ▪ Upgradovat firmware

Pokud používáte pro nastavení Essential Setup, můžete pomocí webových stránek Admin Web nastavit následující:
 ▪ Zvolit, které místnosti budou zobrazovány na displeji
 ▪ Vložit firemní logo
 ▪ Nastavit datum, čas a časové zóny
 ▪ Nastavit parametry zobrazení (jazyk, formát data a času, layout, skin, orientaci displeje atd.)
 ▪ Nahrát G Suite certifikát. Detaily jsou popsány v příručce touchONE - Průvodce nastavením - G Suite. Pokud používáte 

Microsoft Office 365 nebo Microsoft Exchange Server, nemá tato volba vliv.

Webové stránky Admin Web jsou dostupné pouze v anglickém jazyce.

Při nastavování jednotky touchONE-overview spravované pomocí Essential Setup je třeba:
1. Připravit účty na serveru.
2. Nakonfigurovat panely touchONE.
3. Nakonfigurovat jednotku touchONE-overview dle této kapitoly.

Přístup do Admin Web
Otevřete Admin Web dle popisu v kapitole stránky Nastavení jednotek touchONE pomocí Admin Web - Přístup do Admin Web.

Login
Pokud je jednotka touchONE-overview připojena do rezervační suity, pro přístup do Admin Webu je třeba nejprve se přihlásit. 
Zadejte heslo k přístupu do rezervační suity do políčka „Password” a klikněte na tlačítko „Login“. Při zadání hesla se rozlišují 
malá a velká písmena. Po zadání hesla vstoupíte do nastavovacích stránek Admin Webu. Pokud jednotka touchONE-overview 
není zapojená do rezervační suity, není třeba se přihlašovat a vstoupíte rovnou do nastavovacích stránek. Pokud potřebujete 
změnit nastavení IP adresy nebo magické jméno, pokračujte dle kapitoly Nastavení jednotek touchONE pomocí Admin Web - 
Nastavení IP pomocí Admin Webu, jinak pokračujte následující kapitolou.

Připojení jednotky do rezervační suity
Nejprve je třeba jednotku touchONE-overview připojit do stávající rezervační suity. V levé nabídce zvolte „Reservation suite” 
a pak klikněte na tlačítko „Find reservation suite and join“. Tlačítka „Join the touchONE-manager manually“ („Připojení k 
touchONE-manageru manuálně“) a „Join the touchONE-admin“ („Připojit se k touchONEadmin“) se, ve zde popisovaném 
způsobu správy pomocí Essential Setup, nepoužívají. 
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Nyní si zvolte, do které rezervační suity se chcete připojit (pokud provozujete více suit). Popř. můžete znovu vyhledat dostupné 
rezervační suity tlačítkem P. Do políčka „Password“ zadejte heslo, které jste ji zvolili při vytváření rezervační suity. Pak tlačítkem 
„Join“ připojte jednotku touchONE-overview do vámi zvoleného rezervační suity.

touchONE_demo (Essential setup)

Po připojení do rezervační suity se zobrazí následující stránka. Na ní můžete v případě potřeby jednotku odpojit od rezervační 
suity pomocí tlačítka „Leave suite“.

touchONE_demo

Pozn.: Do rezervačního suity je možné připojit se pouze tímto postupem. Pokud vytvoříte novou rezervační suitu, tak i když bude 
mít stejné jméno a heslo, bude považována za jinou rezervační suitu.

Volba zobrazovaných místností
Nyní můžete na jednotce touchONE-overview zvolit, které místnosti se budou zobrazovat na připojením displeji. V levé nabídce 
zvolte „Rooms“. Na této stránce je zobrazen seznam všech místností v dané rezervační suitě. Zatržítky ve sloupečku „Shown“ 
zvolte pro každou místnost, zda se má na displeji zobrazovat či nikoli. Popř. můžete zatržítkem „Select/Deselect All“ zvolit nebo 
zrušit  volbu všech místností najednou.

Pokud chcete zvolit layout „Single room mode“, zvolte pouze jednu místnost.

Všechny změny provedené v Admin Webu je třeba potvrdit tlačítkem „Apply“ dříve, než opustíte zvolenou stránku, jinak se změny 
neprovedou.

Demo Room

Auditorium

Meeting Room Alpha

Meeting Room Beta

Meeting Room Gamma

Meeting Room Delta

Meeting Room Epsilon

demoroom@contoso.com

auditorium@contoso.com

meeting.room.alpha@contoso.com

meeting.room.beta@contoso.com

meeting.room.gamma@contoso.com

meeting.room.delta@contoso.com

meeting.room.epsilon@contoso.com
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Nastavení zobrazení
Pro podrobnější nastavení způsobu zobrazení seznamu místností zvolte v levé nabídce položku „Settings“. 

Na stránce „Settings“ jsou k dispozici následující volby:

Behavior (chování)
• „Displayed meeting info“ („Způsob zobrazení schůzek“): zde můžete nastavit, jakým způsobem jsou jsou na panelu 

zobrazeny informace o schůzce. Můžete zvolit zobrazení předmětu i organizátora („Show subject and organizer“), pouze 
předmětu („Show subject only“) nebo pouze organizátora („Show organizer only“). Výchozí volba je zobrazení předmětu 
i organizátora.

• „Private meeting details“ („Detaily privátních schůzek“): naplánované chůzky mohou být v kalendáři označeny jako 
soukromé. V této položce můžete zvolit, zda na displeji u takto označených schůzek uvidíte plný popis a detaily (volba 
„Show“ tj. „zobrazovat“), nebo jen označení „Soukromá schůzka“ (volba „Hide“, tj. „skrývat“). Můžete také zvolit „Hide 
except current meeting“ (tj. „Skrývat s výjimkou aktuálních schůzek“). V tomto případě se budou zobrazovat detaily pouze 
u aktuální nebo příští privátní schůzky a detaily ostatních privátních schůzek budou skryty. Výchozí hodnota je „Hide“.

Jazyk a čas („Language and time“)
• „Language“: zde se nastavuje jazyk, v jakém je zobrazen seznam místností na displeji.

• „Date format“: zde můžete nastavit zobrazovaný formát data. K dispozici jsou volby MMMM-d-yyyy (např. v angličtině 
„March 4, 2017“) nebo  d-MMMM-yyyy (např. v češtině „4. března 2017“).

• „Time format“: zde můžete zvolit, zda chcete čas zobrazovat ve 24 hodinovém formátu, či ve 12 hodinovém („12 AM/PM“).

Vzhled („Appearance“)
• „Max lines to show“ („Počet zobrazených řádků“): toto je maximální počet místností (řádek) zobrazených na displeji. Tento 

počet závisí na orientaci displeje. Pro horizontální („landscape“) orientaci může být 7 - 14, pro vertikální („portrait“) může 
být 10 - 25. Pokud zadáte počet nekompatibilní se zvolenou orientací, automaticky se použije nejbližší povolená hodnota. 
Pokud se na panelu má zobrazovat více místností, než je zde zvolený počet, bude seznam místností rolovat. Toto nastavení 
se netýká layoutu „Single room mode“.

• „Line refresh time“: pokud seznam místností roluje, zde se nastavuje čas, po který se rolování zastaví mezi dvěma posunutími 
o jednu řádku. K dispozici jsou volby 3, 5, 7, 10, 15 a 20 sekund.

• „Show number of rooms“ („Zobrazit počet místností“): zde můžete nastavit, zda se v levém horním rohu bude zobrazovat 
celkový počet volných a obsazených místností. Výchozí hodnota je „Yes“ („Ano“). 

• „Display orientation“ („Orientace displeje“): Zde můžete nastavit orientaci displeje, t.j. otočit obraz. Výchozí hodnota je 
horizontální (“Landscape”)   . Dále můžete zvolit vertikální („Portrait“)  , horizontální převrácenou („Landscape 
flipped“)   nebo vertikální převrácenou („Portrait flipped“)  . 
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• „Layout“ a „Skin“: Jednotka touchONE-overview podporují několik různých uživatelských rozhraní (layoutů) a barevných 
rozvržení (skinů). Pro každou jednotku můžete nastavit, které rozhraní a barevné schéma v ní bude použito. V následující 

tabulce je přehled layoutů a skinů pro jednotku touchONE-overview:

Layout Skin 1 Skin 2

Time line

Časová linka

Current or next 
event

Aktuální nebo 
příští událost

Current and next 
event

Aktuální a příští 
událost

Single room 
mode

Mód pro jednu 
místnost

Pozn.: layout „Single room mode“ umožnuje vložit celoobrazovkové pozadí. Layouty „Timeline“, Current or next event“ a „Current 
and next event“ umožňují do pravého horního rohu obrazovky vložit firemní logo. Logo se vkládá ve formátu PNG (Portable 
Network Graphics). Při vykreslování loga je podporována průhlednost (alfa kanál). Postup pro vložení obrázků log a pozadí je 
popsán v kapitolách Nastavení panelů touchONE pomocí Admin Web - Vložení firemního loga a Vložení obrázku pozadí.
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Příklady:

Displej zobrazující pouze aktuální nebo příští schůzky. Zobrazení celkového počtu místností je povoleno.

Displej zobrazující aktuální či příští schůzky a časovou osu. Zobrazení celkového počtu místností je zakázáno.

Pro uložení změn stiskněte tlačítko „Apply”.
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Logy a odstraňování problémů
Následující kapitola se týká kalendářových serverů Exchange a Office 365. Ve FW 20 zatím není dále popsaný mechanizmus 
implementován pro G Suite a pro jednotku touchONE-overview. V jednotce touchONE-manager také tento mechanizmus 
implementován není, protože tato jednotka trvale nekomunikuje s kalendářovými servery.

Pokud se při provozu rezervačního systému projevují chyby komunikace s kalendářovými servery, např. se na obrazovkách 
zobrazují chybové hlášky, nedaří se vytvářet schůzky atd., je možno chyby komunikace zapsat do log souboru a poté tento log 
soubor vyhodnotit a zjistit příčinu chyb. Otevřete admin web jednotky, na které se chyby projevují (viz. kapitola Přístup do Admin 
Web) a zvolte „Logs“. Zde můžete tlačítkem „Enable logging for next 7 days“ („Povolit logování na následujících 7 dnů“) povolit 
zápis chybových komunikací se servery do log souboru. Po 7 dnech se logování automaticky vypne, aby se šetřilo místo v interní 
paměti jednotky.

Pokud se při povoleném logování objeví nějaké chyby při komunikaci se servery, vytvoří se log soubor. Pro každý den se vytváří 
samostatný soubor. Seznam souborů se zobrazuje na stránce „Logs“. Kliknutím na jméno souboru se soubor stáhne do počítače 
a uloží se do složky „Stažené soubory“. Tlačítkem „Delete“ můžete staré, již nepotřebné soubory vymazat. Tlačítkem „Disable 
logging“ zastavíte zapisování komunikačních chyb do souboru.

V log souboru můžete nalézt detaily chyb komunikace, např.:

2019/12/13 14:28:52.53 - 0.38s - Error 234
HTTP/1.1 401 Unauthorized
Server: Microsoft-IIS/10.0
request-id: 12bca424-4084-49f2-a5ba-83cccac11605
X-CalculatedFETarget: AM6PR02CU001.internal.outlook.com
X-BackEndHttpStatus: 401
Set-Cookie: exchangecookie=1951905f1ae84c6cb0baca7d34fbd550; expires=Sun, 13-Dec-2020 13:28:52 GMT; path=/; secure; 
HttpOnly
X-FEProxyInfo: AM6PR02CA0036.EURPRD02.PROD.OUTLOOK.COM
X-CalculatedBETarget: AM6PR83MB0231.EURPRD83.PROD.OUTLOOK.COM
X-BackEndHttpStatus: 401
X-RUM-Validated: 1
X-MailboxGuid: 71f6b888-b0c0-4c9b-b812-e6cd61b3bf42
X-BeSku: Gen9
X-DiagInfo: AM6PR83MB0231
WWW-Authenticate: Basic Realm=““
Date: Fri, 13 Dec 2019 13:28:52 GMT
Content-Length: 0

Nalezené chyby můžete konzultovat s vaším IT administrátorem, dodavatelom IT služeb , popř. s podporou touchONE na 
e-mailu support@cuesystem.com.
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