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01 PŘIHLÁŠENÍ UŽIVATELE 

 
 
 

V prvním kroku, při spuštění aplikace,  
je požadován výběr aplikace CEM: 
CEM BD – pro SVJ a státní správu 
CEM Prologis – zákazníci Prologis 
CEM Business – obchodní centra 
CEM Maddeo – zákazníci Maddeo  
(výchozí je nastaven CEM BD, v horní části 
obrazovky) 
 
Dále je nutné se přihlásit.  
K tomu je třeba přihlašovacích údajů, které jste 
dostali ke svému účtu v aplikaci CEM a běžně se 
jimi přihlašujete přes počítač. 
 
Pokud zaškrtnete políčko „Zapamatovat“,  
aplikace si zapamatuje Vaše přihlašovací údaje.  

 
 

přihlašovací stránka 



02 SYNCHRONIZACE 

 
 
 

Po přihlášení je třeba načtení Vámi 
vybraných měřidel zobrazujících se 
pod Vaším účtem.  
Funkce se skrývá pod ikonou šipky 
v horní liště. Aplikace Vás vyzve 
k výběru „odečtového listu“, který 
chcete načíst. 
 
Toto může nějakou dobu trvat 
s ohledem na počet měřidel 
a rychlost připojení. 

načtení měřidel 

Výpis slouží k zobrazení seznamu 
odečítaných počítadel 
vytvořených v CEM. 

Tlačítko Odečet slouží k zobrazení  
obrazovky pro zadání dat k 
vybranému počítadlu. 

Kliknutím na tlačítko stažení se 
zobrazí seznam „odečtových listů“. 

Tlačítko nastavení aplikace. 



03 MĚŘIDLA 

 
 
 

Na záložce VÝPIS se zobrazují měřidla 
z CEM, která je třeba odečíst. 
 
Kliknutím na šipku vpravo se zobrazí 
informace o měřidle. 
 
Neupravené záznamy mají žlutou 
ikonu s vykřičníkem. 
 
Upravené záznamy jsou šedé. 
 
Úspěšně zapsané záznamy do CEM 
získají zelenou barvu. 
 
Červená ikona znamená že záznam 
se neúspěšně zapsal do CEM. Může 
vzniknout při zadání neexistujícího 
počítadla. 
 

měřidla pro odečet 



04 ODEČTY 

 
 
 

ruční odečet 

Ruční Odečet přidáte na záložce 
ODEČTY.  
 
Pokud jste se dostali na záložku 
odečty kliknutím na měřidlo, máte ID 
měřidla již předvyplněno. 
 
Stav je aktuální hodnota měřidla.  
Čas není třeba zadávat, aplikace ho 
určí sama. 
 
Do pole POPIS lze napsat libovolný 
text. V CEM se zobrazuje jako 
poznámka u měřidla – např. měřidlo 
zatopeno, nečitelné, apod. 
 
 



05 ODEČTY 

 
 
 

Po kliknutí na tlačítko uložit se odečet 
již zobrazí v přehledu s ikonou v šedé 
barvě. 
 
V případě, že je třeba odečet upravit, 
můžete tak učinit kliknutím na ikonu 
tužky. 
 
Seznam měřidel lze filtrovat  kliknutím 
na ikonu lupy v horním menu dle typu 
měřidla, stavu odečtu a také 
vyhledávat klíčová slova. 
 
 



06 ODESÍLÁNÍ DAT 

 
 
 

Odečty lze nahrát na server – 
odečty se zobrazí přímo v CEM. 
 
Po úspěšném odeslání se u měřidla 
zobrazí zelená ikona. 
 
! Ikona koše slouží pro smazání 
měřidel ze seznamu. 

odesílání odečtů 



07 NASTAVENÍ 

 
 
 

hlavní 

Do nastavení aplikace se dostanete 
kliknutím na ikonu         v horní liště hlavní 
obrazovky. 
 
Hlavní nastavení na první záložce nabízí: 
• možnost měnit data a časy záznamů 



08 NASTAVENÍ 

 
 
 

poznámky 

Na druhé záložce nastavení je prostor 
pro vaše poznámky. 
 
Poznámku vložíte kliknutím na ikonu 
tužky vpravo dole. 
 
Poznámky lze také označením 
kopírovat nebo mazat. 



09 NASTAVENÍ 

 
 
 

uživatelský účet 

Na třetí záložce nastavení se nachází 
informace o uživatelském účtu, 
kde se můžete odhlásit/přihlásit. 
 
Je zde také možnost nastavení  
e-mailového klienta. 
Výchozí je nastaven Google účet 
aplikace. 
 
Pokud nechcete použít výchozí gmail, 
stačí zrušit zaškrtnutí „použít výchozí“ 
a nastavit vlastní SMTP. 



10 NASTAVENÍ 

 
 
 

o aplikaci 

Na poslední záložce nastavení najdete 
informace o aplikaci a opět možnost 
odhlášení. 
 
Je zde také tlačítko NÁPOVĚDA, pod 
kterým naleznete manuál k aplikaci. 



www.softlink.cz 

Softlink, s.r.o. 

Tomkova 409, 
Kralupy nad Vltavou 

 
info@softlink.cz 
+420 315 707 111 

http://www.softlink.cz/

