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⚠  Pokud máte v Back Office 4NET.TV už nějaké služby (např. po migraci ze staršího 

systému), doporučujeme konzultovat synchronizaci s naším technickým oddělením. 

Prvotní synchronizace 

Nastavení přístupu k API 

Nastavení / Systémové nastavení / Obecné 

 
Postup


Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup k API:

4netTv_username – uživatelské jméno pro přístup k API

4netTv_password – heslo


Další možnosti nastavení

4netTv_autosync – Pro automatické zapínání a vypínání balíčků.  
Pokud provádíte migraci z předchozí verze do Back Office,  
ponechte tuto volbu vypnutou. 
Pokud migraci neprovádíte, můžete tuto volbu po prvotní synchronizaci zapnout. 
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Zobrazení náhledu synchronizace 

Nastavení / Aktivní služby / IPTV / 4NET.TV synch. 

 
Před samotnou synchronizací je vždy zobrazen náhled 
navrhovaných změn.


Po synchronizaci se v systému vytvoří IPTV tarify (v Back Office

terminologii: služby), které si budete moci vybrat v nastavení 
IPTV služeb.


Postup

Klikněte na tlačítko Náhled synchronizace. Po kliknutí se 
zobrazí pouze náhled změn.

Zkontrolujte navrhované změny. 
Klikněte na tlačítko Synchronizovat.


💡  Odběratelé v Back Office jsou propojeny přes položku Vlastní ID, která v ISPadminu 

odpovídá položce ID služby IPTV. Klient tak může mít více služeb 4NET.TV.


Tarify IPTV 

Nastavení / Tarify / IPTV 

Po synchronizaci se zde vytvoří tarify podle Služeb v Back Office.


Tarify si zkontrolujte a proveďte případné úpravy cen.
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Správa IPTV služeb 

Karta klienta / Aktivní služby 

Přidání nové služby IPTV 

Klient v ISPadminu může mít více služeb 
IPTV, které jsou propojené do 4NET.TV.


Služba, která se bude synchronizovat s 
4NET.TV, musí mít vybraný typ 4NET.TV.


Po přidání nové služby se na straně 4NET.TV vytvoří Odběratel a přiřadí se mu Služby podle 
zapnutých IPTV tarifů. Odběratel se přiřadí k Plátci, který se v případě potřeby vytvoří podle 
údajů u Klienta v ISPadminu.


Editace služby IPTV 

Máte možnost zapnout tarify a nastavit u nich:

dobu, po kterou mají být aktivní a mají se 
fakturovat,

individuální cenu.


Po uložení služby dojde k (de)aktivaci tarifů (= 
služeb v Back Office).


Smazání služby IPTV 

Při smazání služby z ISPadmina dojde také ke smazání Odběratele u 4NET.TV.
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Správa zařízení 

Karta klienta / Aktivní služby / Konkrétní IPTV služba 

Spárovaná zařízení a párovací kódy se zobrazují při editaci služby.


Při editaci služby IPTV lze:

Změnit přihlašovací jméno a heslo

Nastavit maximální počet zařízení

Spárovat zařízení, pokud je známa jeho MAC adresa

Vytvořit párovací kódy pro automatické spárování zařízení se službou
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CRON 

Na pozadí se spouští skript, který zapíná / vypíná balíčky v BackOffice podle nastavení u 
konkrétní služby v ISPadminu.


Slovníček 
Terminologie 4NET.TV Terminologie ISPadmin

Plátce Klient

Odběratel Aktivní služba IPTV

Služba Tarif IPTV nebo balíček

Vlastní ID odběratele ID služby IPTV
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