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Aplikace SEMS Portal 



Registrace účtu 

Pro registraci a přihlášení můžete použít buď odkaz na web nebo Aplikaci. 

https://eu.sems.com.cn 

https://au.sems.com.cn 

https://global.sems.com.cn 

EU Server 

AU Server 

Primary 
Server 

Naskenujte QR kód  
pomocí Vašeho 
chytrého telefonu a 
stáhněte si aplikaci 



Registrace účtu 

Jazyk 

① Klikněte na šipku. 
 

② Vyberte jazyk. 
 
 



Registrace účtu 

Server 

① Klikněte na  
 

② Vyberte „European Server“ 
 

European Server pouze pro Evropské uživatele. 

Australian Server pouze pro Australské 
uživatele. 

Primary Server pro všechny ostatní 

*POZNÁMKA: 
Pouze, když cestujete přes kontinenty, 
musíte server vybrat ručně. 

Při první registraci nebo 
přihlášení musíte vybrat server 
ručně, ale při dalším přihlašování 
do SEMS již bude vybraný server 
nastaven jako výchozí. 
 
Pouze, když cestujete přes 
kontinenty, musíte server vybrat 
ručně. 



Registrace účtu 

Nová registrace –  
Vlastník (Owner) 

① Klikněte na “Register” 
 

② Vyberte “Owner” 
 

③ Zadejte svůj e-mail a nastavte 
heslo 
 

④ Zaškrtněte „Remember“ a “I’m 
an adult ….” a klikněte na 
“Register”. 
 

⑤ Na zaregistrovaný email byl 
odeslán potvrzovací email. 
 

⑥ Nyní můžete přejít zpět na 
přihlašovací stránku a přihlásit se 
k novému účtu. 

Heslo musí mít délku 8-16 znaků a musí 
obsahovat čísla, písmena nebo speciální znaky 
(minimálně dva z těchto uvedených) 



Registrace účtu 

Účet distributora 

① Vyberte “Distributor”. 
② Zadejte svůj e-mail, 

organizační kód a nastavte 
heslo. 

③ Zaškrtněte „Remember“ a 
“I’m an adult ….” a klikněte 
na “Register”. 

④ Po registraci Váš správce 
organizace obdrží vaší 
žádost a přidělí vám práva k 
účtu. 

⑤ Přihlaste se ke svému účtu, 
jakmile vaše organizace 
schváli vaší žádost. 

Takže za jakých podmínek 
byste potřeboval zaregistrovat 
účet distributora? 
Vaše společnost již má organizační 
účet, ale může se přihlásit pouze 
správce účtu. Pokud jsou ve vaší 
společnosti další lidé, kteří potřebují 
tento účet, může správce 
zaregistrovat účet distributora s 
organizačním kódem. 

Distribuční účet je obvykle 
přidělen/vytvořen Vaším nadřízeným 
distributorem a nemůžete ho 
registrovat sami. 

Heslo musí mít délku 8-16 znaků a musí 
obsahovat čísla, písmena nebo speciální znaky 
(minimálně dva z těchto uvedených) 



Registrace účtu 

Pokud již máte účet na starém 
monitorovacím portále: 

① Zadejte e-mail, heslo a opište 
kód. Klikněte na tlačítko “Log In”. 
 

② Zobrazí se poznámka s žádostí o 
změnu hesla, protože staré heslo 
nesplňuje požadavek GDPR. Po 
dokončení klikněte na tlačítko 
“Submit”. 
 

③ Nyní můžete pokračovat zpět na 
přihlašovací stránku a přihlásit se 
svým novým heslem. 



Registrace účtu 

Pokud jste zapomněli heslo: 

① Klikněte na “Forget Password” 
② Zadejte svůj e-mail a opište kód 
③ Klikněte na “Submit”. 
④ Obdržíte e-mail pro obnovení 

hesla. 



Elektrárny 

Elektrárny ---  

① Tlačítko pro vytvoření nové elektrárny.  
 

② Stav elektrárny: 
- reprezentují různé barvy (zelená, žlutá, červená, šedá) 
- klepnutím zobrazíte všechny elektrárny, které jsou online, v 
pohotovostním režimu, v chybě nebo offline 
 

③ Hledání. 
 

④ Detail elektrárny. 
- zobrazení elektráren podle různých kategorií (denní výroba, 
denní odběr, výkon / kW, ekvivalentní hodiny) 

① 

② 

③ 

④ 



Elektrárna 

Elektrárny --- Vytvořit elektrárnu 

① Klikněte na tlačítko "+" v 
levém horním rohu stránky. 

② Vyplňte všechny relevantní 
údaje: 

- e-mail  
- název zařízení 
- umístění 
- detailní adresa 
- klasifikace 
- kapacita 
- modul 
- poměr zisku 

 
③ Po dokončení klikněte na 

"Odeslat" 



Elektrárna 

Elektrárny---Vytvořit 
elektrárnu---Přidat zařízení 

① Po úspěšné registraci se 
zobrazí krátká zpráva, zda 
chcete přidat zařízení, viz. obr. 
vpravo. 

② Můžete vybrat “Not now” 
nebo “Add Immediately”. 
Pokud vyberete “Not now” 
přeskočte stránky tohoto 
návodu o přidání zařízení. 

POZNÁMKA: Pokud 
nepřidáte žádné zařízení, 

bude Vaše elektrárna 
zobrazena jako offline. 



Elektrárna 

Elektrárny---Vytvořit 
elektrárnu---Přidat zařízení 

① Pokud zvolíte “Add Immediately,” 
dostanete se na stránku pro 
vložení zařízení. 
 

② Můžete naskenovat čárový kód 
sériového čísla zařízení/QR kód 
nebo jej zadejte ručně, jak je 
znázorněno na obou obrázcích. 
 

③ Po zadání klikněte na   
        “Add inverter”. 



Elektrárna 

Elektrárny---Hledání 

① Klikněte do řádku hledání. 
 

② Zvolte filtr hledání podle 
“plant” (elektrárny) nebo “SN” 
(sériového čísla). 
 

③ Zadejte všechna klíčová slova. 
 

④ Po dokončení klikněte na 
tlačítko “Search”. 
 

⑤ Vaše výsledky se zobrazí na 
hlavní stránce ve formě 
tabulky. 



Elektrárna 

Elektrárny---Hledání 

① Klikněte na 
 

② Zvolte filtr hledání “plant” 
(elektrárna) nebo “SN” 
(sériové číslo). 
 

③ Zadejte všechna klíčová slova. 
 

④ Po dokončení klikněte na 
tlačítko “Search”. 
 

⑤ Váš výsledek  o umístění 
elektrárny bude zobrazen na 
mapě.  
 

⑥ Na hlavní stránku se vrátíte 
po kliknutím na  



Elektrárna 

Elektrárny---Hledání 

① Kliknutím na         se zobrazí 
informace: 
- Graf elektrárny 
- Výroba a odběr 
- Příspěvek k životnímu prostředí 
 

② Kliknutím na           se okno schová. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti 

① Kliknutím na některou z 
elekráren zobrazíte její 
podrobnosti. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti---
Provozní data 

 
① Můžete zobrazit: 

- Energii vyrobenou v daný den  
- Dodávku a odběr energie za dny 

(max. 30 dní), měsíce (posledních 
12 měsíců) a roky. 

②  Lze zvolit libovolné datum. 
 
 

 
 



Elektrárna 

Elektrárny--- Detaily 
elektrárny--- Úprava/Smazání 

Úprava elektrárny: 
① Klikněte na „Details" a zobrazí 

se Vám stránka vpravo. 
② Můžete upravit informace o Vaší 

elektrárně a přidat/smazat 
návštěvníky Vaší elektrárny. 

③ Po dokončení klikněte na 
tlačítko „Submit“. 
 

Smazání elektrárny: 
① Klikněte vpravo nahoře na 

“Delete”. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti--- 
Úprava--- Přidání a smazání 
návštěvníka 

Přidání návštěvníka: 
① Klikněte na . 
② Vyplňte e-mail návštěvníka a 

opište kód. 
③ Po dokončení klikněte na tlačítko 

“Submit”. 
Smazání návštěvníka: 
① Přejeďte prstem doleva a 

klikněte na “Delete”. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti---
Měnič 

① Klepněte na libovolný 
měnič a zobrazte více. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti--- 
Měnič---Provozní data 

① Můžete zobrazit: 
- Energii vyrobenou v daný den  
- Dodávku a odběr energie za 

dny (max. 30 dní), měsíce 
(posledních 12 měsíců) a roky. 

 
① Lze zvolit libovolné datum. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti--- 
Měnič---Přidat zařízení 
① Klikněte na “Add” 
② Můžete naskenovat čárový kód 

sériového čísla zařízení/QR kód 
nebo jej zadejte ručně, jak je 
znázorněno na obou obrázcích. 

③ Po dokončení klikněte na tlačítko 
“Add inverter”. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti--
-Měnič---Smazání a 
přejmenování měniče 

Smazání: 
① Přejeďte prstem doleva a 

klikněte na tlačítko “Delete”. 
② Zobrazí se oznámení, pro 

potvrzení volby klikněte na 
tlačítko “Submit”. 
 

Přejmenování: 
① Přejeďte prstem doleva a 

klikněte na tlačítko “Rename”. 
② Zobrazí se okno pro zadání 

nového jména (enter the new 
name). 

③ Po dokončení klikněte na 
tlačítko “Submit”. 



Elektrárna 

Elektrárny---Podrobnosti--- 
Měnič---Výměna měniče 

Výměna: 
① Přejeďte prstem doleva a 

klikněte na tlačítko “Replace”. 
② Zobrazí se zpráva, po 

přečtení zprávy klikněte na 
“Submit”. 

③ Vyplňte údaje nového 
měniče S/N, check code a 
důvod výměny (the reason 
for replacement). 

④ Po dokončení klikněte na 
tlačítko “Submit”. 



Upozornění 

① Vyfiltrujte své údaje 
kliknutím na barevné zvony a 
„status„ pro výběr 
konkrétních stavů. 

Upozornění---Filtr upozornění 



Upozornění 

Upozornění---Podrobnosti 

① Vyberte elektrárnu pro zobrazení 
podrobností 
 

② Můžete kliknout na tlačítko 
“Focus” pro snadnější přístup k 
elektrárně. Po kliknutí na toto 
tlačítko se přesune elektrárna na 
začátek seznamu. Můžete vybrat 
více než jednu. 



Nastavení Wi-Fi 

Existují dva způsoby, jak mohou 
zákazníci provést nastavení Wi-Fi v 
aplikaci SEMS PORTAL. 
 
① Spusťte aplikaci, nepřihlašujte 

se k účtu a klikněte na 
přihlašovací stránce na  

         “Wi-Fi Configuration”. 
① Klikněte na “Next”. 

 

Přihlašovací stránka---  
Nastavení Wi-Fi 



Nastavení Wi-Fi 

① Klikněte na “Go into WLAN 
setting interface” a zapněte 
WiFi na telefonu, poté se 
připojte k Solar-WiFi*. 
(Password:12345678) 
 

② Po připojení k Solar-Wi-Fi se 
vraťte zpátky do aplikace 
SEMS PORTAL a klikněte na 
“Next”. 
 

③ Potřebujete-li pomoc, klikněte 
v pravém horním  rohu na “ ? ” 
 

④ Pokud nemůžete zadat další 
krok, klikněte na odkaz v dolní 
části stránky. 

 

Přihlašovací stránka---  
Nastavení Wi-Fi 

① 

② 

③ 



Nastavení Wi-Fi 

① Vyberte WiFi síť, ke které se 
chcete připojit. 
 

② Zadejte heslo sítě. 
 

③ Pokud nenajdete WiFi síť na 
seznamu, můžete SSID a heslo 
zadat ručně. 
 

④ Po dokončení klikněte na 
“Connection”, zobrazí se 
zpráva a poté klikněte na “OK”. 

 

Přihlašovací stránka---  
Nastavení Wi-Fi 



Nastavení Wi-Fi 

         --- Nastavení Wi-Fi 
 

 
① Wi-Fi můžete také nastavit po 

přihlášení, stačí kliknout na 
tlačítko          umístěné ve 
spodní části hlavní stránky. 
 

② Klikněte na “Next”. 
 

③ Zbývající kroky jsou přesně 
shodné s výše uvedenými 
kroky na předchozích 
stránkách.  



Ostatní 

Ostatní--- Vytvořit elektrárnu 

① Elektrárnu můžete vytvořit také 
kliknutím na tlačítko 
“CreatePlant ”. 
 

② Stránky, které se zobrazí a kroky 
používané k nastavení budou 
stejné jako při vytvoření 
elektrárny pomocí tlačítka "+" viz. 
Elektrárny --- Vytvořit elektrárnu. 



Ostatní 

Ostatní--- Záruka--- Kontrola 
záruky 

① Klikněte na “Warranty”. 
② Vložte ručně S/N měniče nebo 

naskenujte čárový kód. 
③ Po dokončení klikněte na “Query”.  



Ostatní 

Ostatní--- Servis 

① Zde můžete najít e-mail a 
telefonní číslo. 



Ostatní 

Ostatní--- Zpětná vazba 

① Zanechte své připomínky zde. 
 

② Po dokončení klikněte na “Submit”. 



Ostatní 

Ostatní--- Info emaily 

① Příjem emailů povolíte kliknutím 
na tlačítko vpravo. 

② Upravte, zda chcete přijímat 
emaily denně, týdně nebo 
měsíčně. 

③ Klepnutím na „Range“ vyberte 
elektrárny, z kterých se budou 
odesílat zprávy. 

④ Po dokončení klikněte na tlačítko 
“Save”. 



Ostatní 

Ostatní--- GDPR kontakty 

① Pokud máte nějaké problémy 
týkající se GDPR, můžete se 
obrátit na následující osobu. 



Moje údaje 

Moje údaje --- Editace 

① Klikněte na “Edit” pro úpravu 
e-mailové adresy, hesla nebo 
smazání účtu. 

d****@163.com 



Moje údaje 

 Moje údaje --- Editace --- 
Emailová adresa --- Změna 
emailové adresy 

① Klikněte na “Email Address”. 
 

② Zadejte své heslo a nový e-
mail. 
 

③ Po dokončení klikněte na 
tlačítko “Submit”. 
 

d****@163.com 



Moje údaje 

 Moje údaje --- Editace --- 
Heslo --- Změna hesla 

① Klikněte na “Password”. 
 

② Vyplňte své aktuální heslo, 
nové heslo a potvrďte nové 
heslo. 
 

③ Po dokončení klikněte na 
tlačítko “Submit”. 
 



Moje údaje 

 Moje údaje --- Editace --- 
Smazání účtu 

① Klikněte na “Close the Account”. 
 

② Vyplňte své heslo. 
 

③ Po dokončení klikněte na tlačítko 
“Submit”. 
 



Moje údaje 

 Moje údaje --- Můj QR kód 
(Organizační kód)  

① Pokud jste zaměstnanci 
jednoho distributora a chcete 
spravovat účet všech měničů 
a účet vaší společnosti, 
můžete pro registraci dalšího  
distribučního účtu ve vaší 
společnosti naskenovat QR 
kód vaší společnosti nebo 
zadat kód ručně (viz obrázek). 



Moje údaje 

 Moje údaje --- Nastavení  
příjmů --- Poměr zisků 

① Klikněte na „profit ratio“ pro 
editaci částky. 
 

② Klikněte na „units“ pro změnu 
měny. 
 

③ Po dokončení klikněte na 
tlačítko “Submit”. 

Income Setting 



Moje údaje 

 
Moje údaje --- Odhlášení 

① Klikněte na “Log Out” pro 
odhlášení se z účtu /návrat 
zpět na přihlašovací stránku. 

Income Setting 


