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Proxy 
Pro snadné a automatické zakládání uživatele u SledováníTV a vyplňování ID klienta z ISPadminu 
slouží připravená proxy.


Klient je identifikován podle IP adresy u jeho aktivní služby Internet. Poté, když si v prohlížeči 
zobrazí URL sledovanitv.cz, je přesměrován na Váš ISPadmin https://[isp.example.cz]/
sledovani-tv/identify, který identifikuje klienta a provede přesměrování na registrační formulář na 
sledovanitv.cz. 


Jestliže klient bude potřebovat seznam kanálů pro VLC, je možné použít URL https://
[isp.example.cz]/sledovani-tv/channels, která vrátí po identifikaci klienta seznam kanálů.


Aby nastavení proxy fungovalo, nesmí být klient vůči https://[isp.example.cz]/sledovani-tv/
identify za NATem.  


Pro zprovoznění je potřeba dohodnout přesměrování u sledovanitv.cz s.r.o. z jejich URL 
sledovanitv.cz na ISPadmin https://[isp.example.cz]/sledovani-tv/identify.
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Prvotní synchronizace 

Nastavení přístupového hesla k API 

Nastavení / Systémové nastavení / Obecné 

 
Postup


Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k API:

iptv_login_sledovanitv – uživatelské jméno pro přístup k API

iptv_password_sledovanitv – heslo


Nastavte iptv_type na hodnotu 1


Zobrazení náhledu před prvotní synchronizací 

Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Synchronizce 

Prvotní synchronizace probíhá pouze směrem ze SledováníTV do ISPadmina. Poté už pouze 
opačným směrem.


Pokud máte v rozhraní SledováníTV u uživatelů vyplněno Partner-id vytvoří se u klienta v 
ISPadminu aktivní služba IPTV, aktivují se jí balíčky a přidají set top boxy. 


Postup

Klikněte na tlačítko „Provést inicializaci 
SledováníTV“. Po kliknutí se zobrazí pouze náhled 
změn.

Zkontrolujte navrhované změny. V tabulce lze vidět 
jméno klienta a činnost, která se u něj bude provádět.

Klikněte na tlačítko „Provést import do ISPadmina“ 
Provede se vyčtení ceníku, balíčků a set top boxů a 
vytvoření jejich ekvivalentů v ISPadminu.


💡  Partner-id u SledováníTV je ID klienta v ISPadminu.
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💡  ID klienta je možné zjistit na stránce Klienti / Kontaky. 


⚠  U automaticky vytvořených služeb je fakturační období nastaveno na „Nefakturovat“.


💡  Později, lze v případě nutnosti jednorázového vyčtení nastavení pro jednu službu IPTV 

využít funkci pro vyčtení nastavení ze SledováníTV do ISPadmina u aktivní služby na kartě 
klienta.


Tarify IPTV 

Nastavení / Tarify / IPTV 

Po prvotní synchronizaci se zde vytvoří tarify podle 
ceníku vyčteného ze SledováníTV.


Zkontrolujte, popřípadě si upravte ceny. 

Nově můžete zadat cenu i pro základní balíček, 
který se také zobrazí na faktuře.


⚠  Bez předchozí konzultace se SledovaníTV 

nikdy neměňte kód základního balíčku. 
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Aktualizace tarifů IPTV 

Nastavení / Aktivní služby / IPTV / Ceník 

Nové tarify podle aktualizovaného ceníku ze 
SledováníTV vytvoříte kliknutím na tlačítko 
„Aktualizovat ceník“.
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Správa IPTV služeb 

Klienti / Kontakty / [Klient] / Aktivní služby 

Přidání nové služby IPTV 

Každý klient v ISPadminu může mít 
pouze jednu službu IPTV, která je 
propojená se SledováníTV, protože 
služba je provázána přes ID klienta.


Po přidání nové služby se na straně 
SledováníTV vytvoří nový uživatel  
propojený přes Partner-id. Aktivují se 
mu vybrané balíčky a set top boxy.


💡 Načíst balíčky ze SledováníTV 

Tlačítkem „Načíst balíčky ze SledováníTV“ je možné opravit službu v ISPadminu podle 
nastavení u SledováníTV. 


Vyčtou se znovu aktivní balíčky (tarify) a set top boxy.


💡  ISPadmin nezasahuje do aktivovaných promo balíčků a balíčků zakoupených klientem 

individuálně (např. přes platební kartu).
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Editace služby IPTV 

Maté možnost zapnout balíček a nastavit u něj:

dobu po kterou má být aktivní a má se 
fakturovat,

nastavit individuální cenu.


Po uložení služby dojde k aktivaci a deaktivaci 
balíčků nebo nastavení jejich časové platnosti.


Smazání služby IPTV 

Při smazání služby z ISPadmina dojde také k deaktivaci uživatele u SledováníTV.


Uživatelé v režimu PROMO 

Uživatelé, kteří běží v módu PROMO (14 dní zdarma) se od verze 5.09 nesynchronizují, aby se 
zabránilo přepnutí do placeného režimu.
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Přidání set top boxu 

Klienti / Kontakty / [Klient] / Aktivní služby / [IPTV služba] 

Set top box přidáte kliknutím na tlačítko „Přidat nový Set top box“ při editaci služby IPTV. Jediný 
povinný parametr je model.


Před přidáním nového set top boxu zaklikněte i příslušný balíček (např. Arris box 1x, Arris box 
2x nebo Set-top-box Apple TV), aby se vám fakturovala i částka za využívání set top boxů.

Máte na výběr z několika modelů podporovaných ze strany SledováníTV.


Typy podporovaných modelů se automaticky aktualizují. 

Po přidání set top boxu se vyčte:


sériové číslo,

PIN pro párování.
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Registrace uživatele 

Po zapnutí funkce je možné přidat službu IPTV i klienta, který předtím nebyl registrován za použití 
PROXY. 


💡 Funkce musí být povolena na straně SledováníTV i na straně ISPadmina.  

Pro zapnutí této funkce nás kontaktujte. 

Přidání služby IPTV probíhá stejně. Pokud klient není v systému SledováníTV registrován, tak se 
po uložení služby IPTV provede přesměrování na registrační formulář, který je předvyplněný podle 
údajů u klienta. 


Po odeslání formuláře se provede registrace a následná aktivace klienta s propsání vybraných 
balíčků.


💡 Při aktivaci PROMO módu se neaktivují zkušební balíčky. 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Slovníček 
Terminologie SledováníTV Terminologie ISPadmin

Uživatel Klient

Balíček Tarif IPTV

Partner-id ID klienta v databázi (rozdílné od klientského čísla)

Bug Vlastnost systému
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