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EasyAccess 2.0 - Podpora pro vzdálené HMI a PLC 

 

Aplikace řízení a vizualizace v průmyslovém prostředí jsou většinou 

realizovány pomocí programovatelného automatu PLC a HMI - 

operátorského panelu, které spolu komunikují po průmyslových 

sběrnicích. 

V případě poruchy některého ze zařízení, nebo jen nutnosti nahrát 

aktualizovanou verzi aplikace je běžně potřebné, aby technik 

osobně aplikaci navštívil, nebo při připojení aplikace na internet je nutné složitě 

zřizovat a spravovat připojení, včetně správy portů a systému zabezpečení spojení. 

Každý, kdo někdy používal systém pro rychlé zasílání 

zpráv, jako jsou Skype, MSN, nebo smartphone aplikace 

jako WhatsApp, Line nebo WeChat zjistil, že společnými 

rysy těchto aplikací jsou jednoduchost, efektivnost nákladů 

a snadnost použití. Vše, co musíte udělat, je zaregistrovat se, přihlásit a být připraven 

komunikovat. 

Systém EasyAccess 2.0 funguje přesně stejným 

způsobem. Aktivovaný operátorský panel Weintek se 

pouze připojí na Ethernet a přes internetové spojení je 

možné se po jednoduché registraci spojit s aplikací kdekoli na světě. Přes ovládací 

panel EasyAccess 2.0. je možné kontrolovat provozní stav a nastavení HMI 

prostřednictvím VNC klienta, přes průchozí funkce přistupovat přímo k 

programovatelnému automatu PLC, upravovat, ladit a nahrávat software jak pro PLC 

tak pro operátorský panel HMI. A to vše bez složitého nastavování portů, veřejných IP 

adres apod. jen prostřednictví vyhrazeného VPN tunelu přes servery WEINTEK. K 

aplikaci tak přistupujete stejně jako by byla na lokální LAN síti. 

Problematika zranitelnosti a bezpečnosti vůči útoku hackerů je v systému Weintek 

EasyAccess 2.0 řešena zabezpečeným VPN včetně SSL šifrování, stejného jako je 

používán např. na online bankovnictví. 
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Aktivace EasyAccess 2.0 na HMI 

Pro funkci EasyAccess 2.0 je nutné nejprve aktivovat systém přímo na panelu HMI 

Weintek, na kterém má systém běžet. 
 

Panely a HMI servery podporující EasyAccess 2.0 
 

model od verze firmware 

eMT3070 20140624 

eMT3105,eMT3120, eMT3150 20140701 

XE, iE 20140624 

iP 20201007 

cMT-SVR 20140715 

Všechny ostatní modely Všechny verze OS 

 

Aktivace je vázána přímo na hardware panelu, na MAC adresu zařízení. Aktivaci 

provádí na základě HW klíče distributor, většinou při koupi nového panelu, ale 

možná je i aktivace u panelů zakoupených dříve.  

Aktivace je zpoplatněná a je jednorázová, licence je aktivní po celou dobu 

životnosti panelu. 

Pro aktivaci je třeba znát hardwarový klíč panelu, který je uveden v systémovém 

nastavení. (Jestliže v systémovém nastavení není záložka EasyAccess zkontrolujte, 

zda máte v panelu firmware uvedený v tabulce výše nebo novější.)  

Neaktivovaný panel zobrazuje HW klíč a hlášení Easy Access 2 is not activated!! 
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Po aktivaci se záložka změní na  

 

Jestliže je panel zakoupen u firmy TECON s.r.o. přímo s aktivací Easy Access 2.0 u 

nového panelu, panel je distribuován již s aktivní licencí – viz druhý obrázek.  

! Jestliže potřebujete provést aktivaci u dříve zakoupeného panelu, kontaktujte 

firmu TECON s.r.o. objednávkou s potřebnými údaji – typem zařízení, 

hardwarovým klíčem, sériovým číslem a mac adresou první síťové karty 
z konkrétního HMI.  
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Správa HMI v doménovém systému 

Prostřednictví dedikovaných serverů Weintek si zákazník definuje domény, přiřazuje 

jednotlivé aktivované panely, které do těchto domén patří a uživatelská jména, hesla 

a přístup k propojeným panelům.  

EASY ACCESS 2.0 doménový systém má velmi jednoduché a intuitivní rozhraní přes 

webový prohlížeč. 

Vytvoření domény 

Pro vytvoření domény je vyžadována platná e-mailová adresa. Na přihlašovací stránce 

https://www.weincloud.net klikněte na "Register" pro vytvoření nové domény 

     
Vytvořte doménu 

Zkontrolujte svůj registrační e-mail. Obdržíte e-mail „EasyAccess 2.0 Potvrzení 

registrace domény“. 

Zadejte „potvrzení kódu“ do aplikace EasyAccess 2.0 nebo klikněte na odkaz 

„dokončit potvrzení registrace e-mailem“ ve vašem e-mailu pro dokončení registrace 

domény. 

https://www.weincloud.net/
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Tyto přihlašovací údaje slouží výhradně pro administraci (správu) doménového 

systému.  

Funkce doménového systému 

Správa uživatelů 

Seznam uživatelů zobrazuje všechny uživatele a jejich informace v doméně. Ukazuje, 

zda je uživatel přidružen k nějakému HMI a zda uživatel patří do nějaké skupiny 
HMI. Na kartě [Management] » [User Management] může správce provádět akce 

správy uživatelů: Přidat uživatele, Upravit uživatele, Smazat uživatele. Pro domény s 

velkým počtem uživatelů je k dispozici také vyhledávací nástroj. 

 

Seznam uživatelů 
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Ikona Funkce 

 

Administrátor může v tomto okně vytvořit nové uživatelské ID 

zadáním e-mailové adresy. Informace o heslu budou zaslány spolu 
s potvrzovacím e-mailem na zadanou adresu. Pro dokončení 

registrace musí nový uživatel potvrdit registraci kliknutím na 

odkaz v e-mailu. 

 

Přidat nového uživatele 

 

Upravit informace o uživateli. (změnit heslo, změnit e-mailovou 
adresu, změnit roli) 

 

Smazat vybraného uživatele z této domény. 

 

Vyhledejte uživatele podle jména 
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Správa zařízení 

Na kartě [Management] » [Device Management] karta [HMIs] zobrazuje 
všechna HMI registrovaná v aktuální doméně pod strukturou složek a karta [Group] 

zobrazuje všechny skupiny aktuálně existující v této doméně. 

 
 

Seznam HMI 

 

HMI Group 

Poznámka: Jakmile je HMI odstraněn z aktuální domény, lze jej přidat do jiné 
domény. Chcete-li jej znovu přidat, budete potřebovat novou sadu session ID a 

password. 
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Práce s HMI 

Karta [Management] » [Device Management] » [HMI] 

Aby bylo možné používat EasyAccess 2.0, musí HMI patřit do domény. 

Když aktivované zařízení HMI přejde do režimu online, získá sadu Session ID a 

password, které lze použít k přidání rozhraní HMI do domény. 

Služba EasyAccess 2.0 vyžaduje, aby každé HMI patřilo pouze do jedné 
domény. Jakmile je tedy HMI přidáno do jedné domény, nelze jej přidat do jiné. Jiný 

administrátor domény nebude moci přidat toto HMI ani se stejným ID 
relace/heslem. Aby bylo HMI přeneseno do jiné domény, musí být odstraněno z 

aktuální domény a poté může být přidáno do jiné domény se svým novým Session 

ID/Heslem. 

Jak najít Session ID a password? 

Session ID/Password jsou generovány jedinečně pro každé HMI systémem 

EasyAccess 2.0, HMI musí být online, aby obdrželo od serverů Weintek tuto informaci. 

U většiny nových panelů a vizualizačních serverů WEINTEK naleznete údaje pro 

přidání do doménového systému přímo v systémovém menu zařízení. 
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Session ID/password lze také získat pomocí projektu v EB PRO pro daný typ zařízení: 

1. Nejprve stáhněte program EasyBuilder PRO a vytvořte projekt, který zobrazí 
ID/Heslo relace (systémové registry [LW-10821] až [LW-10827]) a umožní 

nastavení LW-10820, registr řízení připojení. 
Výše uvedené nastavení je zpřístupněno v nově založeném projektu 

pomocí šablony na obrazovce 76. 
2. Nechte HMI přejít online nastavením [LW-10820] na ON. 

3. Po úspěšném připojení HMI zobrazí Session ID/Password. 

 

Ikona HMI Funkce 

 

Přidejte nové HMI do domény. 

Typ akce » aktivovat pomocí session ID a password 

Přidejte HMI do aktuální domény pomocí ID relace/hesla. Je 

vyžadováno ID relace/Heslo. 

 

Zobrazit hardwarový klíč a  

další informace o tomto HMI. 

Upravit informace HMI pomocí  

 

Odstraňte vybrané HMI z této domény. Po odstranění lze HMI 

přidat do jiné domény s novým ID/heslem relace. 

 

Vyhledejte HMI podle jména / typu / přezdívky atd. 
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Práce se skupinami 

Karta [Management] » [Device Management] » [Group] 

Ikona skupiny 
HMI 

Funkce 

 

Vytvořte novou skupinu HMI. 

 

Vyberte skupinu HMI. Přidejte HMI (které zatím není v této 

skupině) do této skupiny. 

 

Vyberte skupinu HMI. Vymažte vybranou skupinu HMI 

Vyberte HMI ve skupině. Vymažte vybrané HMI ze skupiny. 

 

Vyberte skupinu pro úpravu názvu skupiny 

Uspořádání HMI do složek 

Na kartě [Management] » [Device Management]. HMI lze snadno spravovat 
vytvořením vlastní složky/kategorie. Na této stránce může správce domény: 

Přidat/Upravit/Odstranit složky nebo Přesunout HMI/složku do jiné složky. Pro 

domény s velkým počtem HMI je k dispozici také vyhledávací nástroj. 

 

Seznam složek a HMI 
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Ikona  Funkce 

 

Správce domény může v této doméně vytvořit novou složku. 

 

Vyberte složku a kliknutím na tlačítko „Odstranit“ složku 

smažte. HMI pod smazanou složkou se přesunou do kořenové 
složky. 

 

Chcete-li se přesunout do jiné složky, vyberte HMI nebo 

složky v této složce. 

 

V této složce vyberte HMI nebo složky 

 

Vyberte složku pro úpravu názvu složky. 

 

 

Vyhledejte složku nebo HMI. 
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Struktura složek se také zobrazuje v aplikaci EasyAccess 2.0 

 

Struktura složek v EasyAccess 2.0 (Windows)  

 

Struktura složek na EasyAccess 2.0 (mobilní zařízení) 
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Přesun HMI do jiné domény 

Chcete-li přesunout HMI do jiné domény, vyberte HMI na kartě [Management] » 
[Device Management]. Klikněte na “Transfer HMI” a objeví se potvrzovací 

dialog. Klikněte na „Delete“ a HMI bude odstraněno z aktuální domény. K přidání 

tohoto HMI do jiné domény můžete použít novou sadu session ID a password. 

 

Klikněte na aktivované HMI pro přenos (odstranění z aktuální domény) 

 

Přenést (smazat) HMI z domény 

Zpráva o činnosti 

Přejděte na kartu [EasyAccess 2.0]. Klikněte na ikonu uživatele vpravo nahoře a 

vyberte operaci [Activity Report]. Přihlaste se k odběru zprávy a vyberte 

plán. Zpráva bude po přihlášení odeslána na e-mail správce domény podle plánu 
(denně, týdně, měsíčně). Výběrem těchto uživatelů můžete také odeslat přehled 

dalším uživatelům domény. 

Chcete-li zkontrolovat, zda to funguje, můžete zprávu o testu odeslat správci domény 

kliknutím na „Odeslat kopii nyní (1 d.)“. 
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Správa oprávnění 

Přejděte na kartu [Management] » [Permission Management], na kartě [User] 
můžete vidět všechny uživatele (kromě správce a superuživatele, protože správce a 

superuživatel mají všechna oprávnění). 

 

Přidělení oprávnění k HMI nebo skupině 

Klikněte na uživatele a poté klikněte na tlačítko "Add HMI or Group" pro zobrazení 

dialogu pro přidání nastavení oprávnění. 

 

Vyberte HMI a skupiny pro přidání výchozího oprávnění (Dashboard, Easyaccess 2.0, 

Pass-through). 
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Skupinové oprávnění znamená, že všechna HMI v této skupině budou mít stejné 

přístupové oprávnění. 

 

HMI ve skupině lze nalézt na kartě [Management] » [Device Management] » 

[Group]. V každé skupině je také odkaz na stránku oprávnění. 
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Po dokončení můžete vidět všechna oprávnění (HMI a Group) a upravit každé 

oprávnění samostatně. 

 

Oprávnění 

• Oprávnění Dashboard znamená, že uživatel může přidávat tagy z tohoto HMI 
na řídicí panel. 

• Oprávnění Easyaccess 2.0 znamená při přihlášení uživatele aplikace 

Easyaccess 2.0. vytvoří VPN tunel k tomuto HMI. 
• Pass-through oprávnění znamená přístup k dalším IP (což může být PLC, HMI 

atd...) ze stejné místní sítě s připojením HMI přes VPN. Oprávnění k průchodu 
závisí na oprávnění Easyaccess 2.0 (protože nejprve musíte připojit HMI přes 

VPN, pak můžete stejnou místní sítí procházet pomocí HMI). 

Zobrazit vztah 

Protože oprávnění skupiny znamená, že všechna HMI v této skupině mají stejná 

oprávnění. Nemusí být snadné zjistit, zda konkrétní HMI má oprávnění, nebo ne, 

pokud je HMI ve skupině. 

Tlačítko "Show relation" v pravém horním rohu zobrazí všechna oprávnění HMI (pouze 

pro čtení), což pomůže zjistit oprávnění každého HMI pro konkrétního uživatele 

 

Pokud bylo nastaveno oprávnění skupiny i HMI. Povolení HMI bude sjednoceno pro 

skupinové i HMI oprávnění. 
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Software EasyAccess 2.0 (na OS Windows) 

EasyAccess 2.0 je poskytován jako samostatný program, který lze nainstalovat na 

PC. Lze jej používat nezávisle na softwarové sadě EasyBuilder PRO. 

Stáhněte si software EasyAccess 2.0 na adrese: 

https://www.teconsro.cz/files/EasyAccess2.zip 

Krok za krokem pro vytvoření připojení EasyAccess 2.0. 

 

1. Spusťte EasyAccess 2.0.exe. 

 

2. Zadejte název domény, uživatelské jméno a heslo uživatele domény a 

poté klikněte na [Login]. 

 

3. Jakmile se přihlásíte, program zobrazí seznam spravovaných HMI a 

jejich stavu. 

 

4. Kliknutím na tlačítko připojení navážete připojení k online HMI. Po 

připojení se zobrazí virtuální IP adresa. Nyní je možné se připojit přímo k 

HMI pomocí síťových služeb, jako je VNC, HMI Viewer nebo FTP. 

 

5. Po dokončení ukončete připojení kliknutím na tlačítko odpojit. 

VNC Viewer 

U modelů podporujících VNC server lze pro přístup k HMI použít VNC 
Viewer. Nainstalujte si VNC Viewer dle svého výběru a nastavte umístění jeho 

spustitelného souboru (.exe) aplikaci EasyAccess 2.0 v [Settings] » [Path]. Po 

úspěšném navázání VPN připojení klikněte na ikonu VNC.  

HMI Viewer 
Panely Weintek (mimo řady cMT) podporují použití HMI Viewer pro přístup k 

HMI. Nastavte v aplikaci EasyAccess 2.0 umístění gui_e30.exe v [Settings] » 

[Path] (gui_e30.exe je součástí v EasyAccess 2.0 v instalační složce EasyBuilder Pro. 

cMT Viewer 
Modely řady cMT podporují použití cMT Viewer pro přístup k HMI. cMT Viewer je 

obsažen v instalační složce EasyAccess 2.0 a EasyBuilder Pro, kde tato obsahuje vždy 

nejaktuálnější verzi. 

 

  

https://www.teconsro.cz/files/EasyAccess2.zip
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Přihlášení 

Pro přihlášení je vyžadováno jméno domény, uživatelské jméno domény a heslo. 

 

Přihlaste se do EasyAccess 2.0 

Po úspěšném přihlášení se na hlavní obrazovce zobrazí všechna spravovaná HMI pro 
uživatele a jejich online stavy. HMI, která jsou online, budou mít tlačítko pro připojení 

a tlačítko pro nastavení. Počet HMI, které lze z programu současně připojit, není 
omezen. Jakmile je však HMI připojeno uživatelem, přejde do stavu „obsazeno“ a 

nemůže být připojeno jiným uživatelem, dokud nebude stávající připojení ukončeno. 

 

Hlavní obrazovka EasyAccess 2.0 
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Funkce na hlavní obrazovce Easy Access 2.0 

 

Ikona Funkce 

 

Využití provozu domény (dobíjecí karta) 

 

HMI vyhledávací filtr 

 

Zobrazení dlaždic / zobrazení seznamu 

 

Protokoly událostí 

 

Nastavení 

 

Odhlášení aktuálního uživatele 

 

Zobrazí protokoly připojení. 

Nastavení 

 

Záložka Popis 

General »  

Network traffic 

Možnosti: 

- Zobrazit veškerý síťový provoz HMI 

- Zakázat Weintek P2P 

- Povolit odesílání protokolu pro ladění 

Information Verze softwaru a podmínky použití 

Language 

Vyberte jazyk 

Dostupné jazyky: Dostupné jazyky: angličtina, 

francouzština, italština, španělština, ruština, 

zjednodušená čínština, tradiční čínština, korejština, 

němčina, japonština, polština 
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Path » Executable 

Vyberte cestu ke spustitelnému souboru (*.exe) pro 

prohlížeč VNC, HMI Viewer a cMT Viewer, který se 

používá ke spuštění prohlížečů po navázání připojení. 

 

Cesta ke spustitelnému souboru VNC 

Umístění spustitelného souboru .exe prohlížeče 

VNC. Prohlížeč VNC musí být nainstalován samostatně. 

Cesta k HMI Viewer 
Umístění grafického uživatelského rozhraní (gui_e30.exe) 

pro použití s řadou iE/XE/eMT/mTV. 

Cesta k prohlížeči cMT 

Umístění prohlížeče cMT pro použití s řadou cMT. 

Složka EBPro 
Umístění složky EasyBuilder Pro, kde jsou umístěny 

knihovny potřebné pro přenos PC - HMI. 

Stavy HMI a nastavení přístupu 

HMI může být v jednom ze stavů: Offline, Online, Connected, Occupied. 
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Použití nebo význam každé ikony: 

Ikona Funkce 

 

Název HMI 

 

Virtuální IP adresa VPN tunelu. Kliknutím zkopírujete adresu IP 

do schránky. 

 

Nastavte průchozí IP adresu 

 

Připojte se k HMI 

 

Odpojte se od HMI 

 

Přístup k HMI pomocí prohlížeče VNC (instalovaného 

samostatně).  

 

Přístup k HMI pomocí HMI Viewer 

Poznámka: Operace související s přihlášením, odhlášením, 

přidáním/nastavením/mazáním účtů mohou způsobit problém v 
prohlížeči HMI. Pro tyto operace doporučujeme použít prohlížeč 

VNC. 

 

 

Events 
Když je povoleno upozornění push, budou se zde zobrazovat 

upozornění na spuštěné události. 

 

 

Access Setting 
Zadejte nastavení přístupu k HMI, které umožňuje používat 

VNC Viewer nebo HMI Viewer. 
Chcete-li použít VNC Viewer, nastavte cestu ke spustitelnému 

souboru na stránce Nastavení. 
Chcete-li použít HMI Viewer, nastavte cestu ke spustitelnému 

souboru na stránce Nastavení. Také nastavte, jak má být 

zpracováno nahrávání projektu a historie. 
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FTP URL with password shortcut 

Můžete zadat heslo FTP předem a zkopírovat FTP URL, když 

dlouze stisknete, kliknete pravým tlačítkem na VPN IP nebo 

kliknete na tlačítko kopírovat vedle 'Heslo v FTP URL' 

  

 

Notification setting 

 

Povolit oznámení push. Když je na HMI spuštěna událost, 
EasyAccess 2.0 může odeslat oznámení o události. 

Jazyk používaný push notifikací lze vybrat v [Language & 

Font] a Label Tag Library v EasyBuilder Pro lze použít ke 
konfiguraci více jazyků. 
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Connection Log 

Kliknutím na ikonu LOG zobrazíte podrobné protokoly připojení se serverem VPN, 
Authentication a UAC. Záložka GUI zobrazuje informace relevantní pro použití HMI 

Viewer. Kromě jejich prohlížení zde je také možné uložit protokoly jako soubor. 

 

Protokoly připojení 

 

Usage Display 

Zobrazí se celkové využití dat HMI k datu za aktuální měsíc. 

 

Zobrazení použití 
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Přidělená adresa VPN tunelu 

Přes přidělenou adresu VPN (například adresa 10.8.0.185) je bez další konfigurace 

spojení a portů možné: 

- vzdáleně zobrazit panel HMI prostřednictvím VNC klienta, cMT Vieweru nebo 

HMI Vieweru. 

- nahrávat projekt do operátorského panelu HMI, stahovat projekt 

(download/upload), 

 

 

- přes unikátní funkci Pass-through je možné připojit se až na šest IP adres 

(PLC) v segmentu sítě pod HMI, konfigurovat a nahrávat program pro 

programovatelný automat, a to jak pro PLC na Ethernetu tak i na sériové lince. 

Konfigurační software pro PLC budete připojovat na zadanou adresu, ale komunikace 

nepoběží ve vnitřní síti, ale prostřednictvím VPN tunelu přes servery Weintek. 
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Pro PLC propojené s panelem sériovou linkou vytvořte virtuální sériový port na Vašem 

počítači prostřednictvím spouštěcího programu Easy Builderu PRO – Utility manager – 

Analysis & Testing – Pass-Trough přesměrované přímo na adresu VPN tunelu. 

 

Konfiguračním programem pro PLC se budete pak připojovat na číslo virtuálního 

sériového portu (ve výše uvedeném příkladu COM 13) tak jako by to byl sériový port 

lokální. 
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Technická pomoc 

V případě jakýchkoli technických obtíží nebo doplňujících dotazů, prosím kontaktujte 

oddělení technické podpory Zákaznického servisu společnosti TECON spol. s r.o. na 

telefonním čísle 499 429 100 nebo 499 429 117, a to kdykoli v pracovní dny v čase 

od 7:30 do 15:30 hodin, nebo na emailové adrese info@TECON.cz 

 

Kompletní manuál Easy Access 2.0 včetně často kladených otázek a rad na 

odstranění potíží naleznete na stránkách https://support.ihmi.net/ 

 

mailto:info@TECON.cz
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