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1. Povolení a nastavení API služby tv2go 

Aby bylo propojení systému Cf Control a služby tv2go funkční, je potřeba oba systémy 

propojit skrze API. U služby tv2go je potřeba si vyřídit přístupy k API. Přístupy si zřiďte 

skrze Vašeho obchodního zástupce. 

Po získání přístupů k API je potřeba nastavit komunikaci v systému Cf Control. 

Zjištěné přístupy zadáte v systému Cf Control v sekci Nastavení systému pod položkou 

Nastavení tv2go. Zde zadáte adresu API (standardně https://provisioning.itself.cz/api/), 

přihlašovací jméno, přihlašovací heslo a kód operátora. Dále je možné nastavit defaultní 

počet zařízení. 

 

Obrázek 1 - nastavení API v systému Cf Control 

2. Nastavení balíčků služeb 

Po nastavení API přístupu je nutné přidat balíčky ze služby tv2go. V systému Cf 

Control je připravena funkce na importování všech balíčků ze služby tv2go. Tuto funkci 

naleznete v sekci Služby -> IP televize, kde vpravo nahoře vyberete tv2go -> Načíst balíčky. 

Tím se ze služby stáhnou všechny dostupné balíčky. U balíčků je pak možné editovat cenu, 

název, zda se jedná o základní balíček nebo ID balíčku. 

 

Obrázek 2 - seznam balíčku v systému Cf Control 

https://www.cf-control.cz/
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3. Spárování existujících uživatelů se systémem Cf Control 

Pokud jste měli ve službě tv2go nějaké zákazníky ještě předtím, než jste zavedli 

podporu v systému Cf Control, je nutné stávající zákazníky spárovat se systémem Cf 

Control. 

To provedete nastavením parametru Kód zákazníka zákazníka ve službě tv2go na 

hodnotu cf-control-ID, kde místo ID vyplníme interní ID v systému Cf Control. Interní ID 

zákazníka v systému Cf Control naleznete v detailu zákazníka. 

Následně je nutné všem zákazníkům v systému Cf Control přidat balíčky, které mají 

aktivní ve službě tv2go. 

4. Aktivace služeb zákazníkovi 
Aktivaci služeb jednotlivým zákazníkům provedete při přidání / editaci zákazníka 

v sekci „Služby“ v podsekci „IPTV“. Zákazníkovi je možné přiřadit více balíčků. Při uložení 

se zákazníkovi automaticky služby změní k aktuálnímu datu. 

Po přidání prvního balíčku se zobrazí položky pro nastavení přihlašovacích údajů a 

počtu zařízení. Přihlašovací údaje je možné odeslat skrze email nebo SMS. 

https://www.cf-control.cz/

