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1 Wstęp

Kronos NET jest kompleksowym systemem informatycznym przeznaczonym dla

nowoczesnej agencji ochrony lub innego przedsiębiorstwa zarządzającego obiektami

podlegającymi stałemu monitoringowi.

Ogólna struktura systemu

System Kronos NET jest w pełni sieciowym rozwiązaniem zbudowanym w oparciu o

trójwarstwową architekturę modułową. 

Centralnym modułem jest Kernel systemu Kronos NET, który jest odpowiedzialny m.in

za: przetwarzanie sygnałów, udostępnianie danych z bazy danych i kontrolę pracy

pozostałych modułów.

Poniższy schemat przedstawia przykładową strukturę. Dla prostych instalacji wszystkie

moduły mogą być zainstalowane na jednym komputerze.
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Producent zaleca użycie minimum dwóch komputerów:

jednego  jako  serwera  danych  oraz  sygnałów  drugiego

jako stacja operatorska.

Wymagania sprzętowe

Producent oprogramowania dołożył wszelkich starań aby system Kronos NET był

wysoce wydajny przy równoczesnym zachowaniu minimalnych wymaganiach

sprzętowych stawianych komputerowi na którym jest uruchomiony. Mimo to wybór

konkretnej konfiguracji komputera jest procesem trudnym i zależy w dużej mierze od

wykorzystanych kanałów monitorowania oraz ilości obiektów. Przed zakupem należy

skontaktować się z producentem lub jego dystrybutorem w celu uzgodnienia właściwej

platformy sprzętowej.

Przyjmuje się, że do prowadzenia monitoringu 500 obiektów drogą komutowaną, przy

założeniu średnio 15 sygnałów na dobę z każdego wystarczy komputer z:

 Procesorem Celeron 2 GHz,

 Pamięcią 1 GB RAM,

 Dyskiem 80 GB,

 Kartą sieciową (wymagana do pracy systemu nawet na jednym stanowisku),

 Windows 2000/XP/Vista/7/8 i MSDE lub MsSQL Express 2005/2008/2012,

 Odpowiednią ilością portów szeregowych.

Monitorowanie 1000 obiektów drogą komutowaną i radiową/GSM, przy założeniu średnio

100 sygnałów na dobę z każdego obiektu, wymaga komputera z:

Procesorem DualCore 2 GHz,

Pamięcią 2 GB RAM,

Dyskiem 80 GB,

Kartą sieciową (wymagana do pracy systemu nawet na jednym stanowisku),

Windows Server 2000/2003/2008/2012 i MsSQL Server 2000/2005/2008/2012,

Odpowiednią ilością portów szeregowych.
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Ze  względu  na  plagę  wirusów  i  ataków  hakerskich,

producent zaleca zastosowanie dodatkowego programu

typu  firewall  i  antywirus.  Zwracamy  jednak  uwagę  na

konieczność  prawidłowej  konfiguracji  takiego  programu,

ponieważ  może  mieć  to  wpływ  na  funkcjonowanie

systemu Kronos NET.

Program  posiada  mechanizmy  umożliwiające

wykonywanie  kopii  bezpieczeństwa  zarówno  bazy

danych  jak  i  konfiguracji.  Bezwzględnie  zaleca  się

wykonywanie  ich  na  bieżąco  oraz  przechowywanie  w

bezpiecznych  miejscach.  Producent  nie  bierze  żadnej

odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

Kontrola licencji

Program jest zabezpieczony przed próbą nielegalnego kopiowania i użytkowania za

pomocą klucza sprzętowego Hasp marki Alladin. Są to klucze przygotowywane

specjalnie dla producenta programu i nie mogą być zastąpione innymi. Klucz jest

wymagany do prawidłowej pracy programu i musi być podłączony do komputera na

którym znajduje się usługa Kernela.  Można również wykorzystać sterownik

RemoteHASP, który będzie wysyłał do Kernela dane licencji z klucza HASP,

podłączonego do innego komputera wyposażonego w port USB.

Obowiązek  aktualizacji  klucza  w  przypadku  wersji

abonamentowej spoczywa na użytkowniku systemu. 

Naruszenie  ograniczeń  dotyczących  ilości  obiektów

monitorowanych  i  okresu  użytkowania  produktu

zawartych  w  kluczu  skutkuje  natychmiastowym

zatrzymaniem  systemu  i  jest  przez  producenta

traktowane  jako  naruszenie  jego  praw  autorskich  i

majątkowych.
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Program  działa  bez  klucza  przy  wprowadzeniu

maksymalnie 5 obiektów, opcja ta służy jednak wyłącznie

do testów i program działający w tym trybie nie może być

użytkowany w celach komercyjnych.

Licencjodawca i jego dystrybutorzy dostarczają

oprogramowanie w jego obecnym stanie - "TAKI JAKI JEST

- AS IS". Producent nie ponosi odpowiedzialności za

spełnienie oczekiwań dotyczących funkcjonalności systemu

oraz za ewentualne usterki systemu i straty z nimi

związane.



Rozdział

II
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2 Szybki start

Poniższy samouczek pozwala na szybkie zapoznanie się z systemem KronosNET.

Instrukcje w kolejnych rozdziałach są celowo zwięzłe, tak aby można rozpocząć korzystanie

z programu oraz jego funkcji tak szybko jak to możliwe. Celem nie jest nauka każdego

szczegółu, ale zapoznanie się z podstawowymi zasadami i sposób działania systemu.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opisanych w samouczku funkcji prosimy

zapoznać się z rozdziałami dotyczącymi konkretnych funkcji i modułów, w których można 

znaleźć więcej przydatnych informacji oraz zaawansowanych funkcji dotyczących systemu

KronosNET.

2.1 Instalacja systemu

Rozdział ma na celu przeprowadzić użytkownika w najprostszy sposób poprzez instalację i

konfigurację programu oraz zapoznać użytkownika z typami oraz składnikami instalacji

W  celu  pobrania  aktualnej  wersji  instalacyjnej  systemu

prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem

systemu systemu KronosNET2.

 Pojęcia

Moduł - dowolna konsola systemu, Kernel, sterowniki oraz  programy

narzędziowe będące składowymi systemu KronosNET2

Kernel - centralny moduł  systemu odpowiedzialny za przetwarzanie

sygnałów,  udostępnianie  danych  z  bazy  danych  i  kontrolę  pracy

pozostałych modułów.

Konsola - rodzina modułów przeznaczona dla użytkownika systemu,

pozwala  prace  z  systemem,  m.in.  monitorowanie,  rozliczanie  oraz

obsługę serwisową obiektów oraz wprowadzanie danych.

Sterownik  -  rodzina  modułów  pośredniczących  w  komunikacji

pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i systemem KronosNET 

Programy narzędziowe - programy do zarządzania, konfiguracji oraz

diagnostyki systemu oraz bazy danych

Klucz  HASP  -  urządzenie  zawierające  dane  licencji  systemu

KronosNET 

MSSQL  -  wysoko  wydajny  serwer  bazodanowy  firmy  Microsoft  w

wersji darmowej lub komercyjnej 
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 Konsole

Konsola Monitoringu

Moduł  obsługi  alarmów,  podglądu  danych  i

generowania zestawień. Podstawowy moduł pracy

operatora.

Konsola Edycji

Moduł  służy  do  wprowadzania  danych  obiektów,

klientów  oraz  definicji  niezbędnych  do  obsługi

obiektu  w  systemie  monitoringu.  Pozwala  na

kontrolę  parametrów  monitorowania,

serwisowania, rozliczenia i zarządzania umowami

z klientami. 

Konsola Serwisu

Konsola  Serwisu  umożliwia  wystawianie

dokumentów  zleceń  serwisowych,  konserwacji,

instalacji,  modernizacji  oraz  demontaży  a  także

przeglądanie  archiwalnych  dokumentów.  Z  jej

poziomu można również przeglądać wybrane dane

obiektów, wygenerować płatność  dla obiektu oraz

tworzyć różnego rodzaju zestawienia. 

Konsola Wideo

Moduł  do  podglądu  kamer  z  wielu  obiektów,  z

możliwością  zapisu  obrazu  kamer  do  systemu

oraz podglądu podstawowych danych obiektów.

Konsola Rozliczeń

Konsola  służy  do  prowadzenia  rozliczeń  z

klientami,  w  tym  ręcznego  lub  automatycznego

przygotowywania  oraz  przeglądu  faktur  na

podstawie danych pobieranych z innych modułów.

Umożliwia  także  współpracę  z  zewnętrznymi
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systemami dzięki mechanizmom eksportu faktur i

importu należności.

Instalacja serwerowa i uruchomienie systemu

W celu zainstalowania systemu Kronos NET 2.2 należy:

1. Uruchomić  instalator  z  pliku  Setup.exe  oraz  postępować  zgodnie  z  instrukcjami

instalacji.

2. Przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej oraz wybrać domyślny katalog

instalacji.

3. Wybrać typ  instalacji "Serwer", który zainstaluje:

Kernel, 

Konsole

Programy narzędziowe:

składniki obsługi Klucza HASP:

silnik bazy danych MS SQL 2005 Express;

W celu wyboru własnych składników instalacji (np.

sterowników) należy wybrać typ instalacji

niestandardowej.

4. Kliknąć  Dalej,  a  następnie  Instaluj  i  poczekać  aż  instalator  zakończy  pracę.  Po

zakończeniu  instalator  zaproponuje  restart  systemu,  który  jest  niezbędny  do

uruchomienia usług systemu.

5. Uruchomić konsolę systemu menu start lub skrótu na pulpicie. Każdy skrót  posiada

nazwę odpowiadającą zastosowaniu konsoli.

6. Zalogować się do systemu jako: użytkownik next  hasło next.
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Instalacja klienta

Rozdział  opisuje instalacje modułów klienckich (konsole) oraz ich konfiguracje do

komunikacji z modułem głównym - Kernelem.

W celu zainstalowania konsol systemu Kronos NET 2.2 należy:

1. Uruchomić instalator z pliku Setup.exe oraz postępować zgodnie z instrukcjami

instalacji.

2. Przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej oraz wybrać domyślny katalog

instalacji.

3. Wybrać typ instalacji "Klient", który zainstaluje:

Konsole:

o Konsola Edycji

o Konsola Monitoringu

o Konsola Serwisu

o Konsola Rozliczeń

o Dotykowa Konsola Monitoringu

o Konsola Wideo

Program narzędziowy KronosTool

W celu wyboru własnych składników instalacji (np.

sterowników) należy wybrać typ instalacji

niestandardowej.

4.  Kliknąć  Dalej,  a  następnie  Instaluj  i  poczekać  aż  instalator  zakończy  pracę.  Po

zakończeniu  instalator  zaproponuje  restart  systemu,  który  jest  niezbędny  do

uruchomienia usług systemu.

5. Uruchomić program narzędziowy Kronos Tools, wybrać konfigurację ogólną, dodać

do listy nazwę (dowolny opis), adres IP oraz port dostępnego kernela.
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1. Na zaporze systemowej serwera należy otworzyć port

TCP przypisany dla Kernela.

2. Jeżeli  instalacja  kliencka  znajduje  się  w  innej  sieci

należy otworzyć  port  TCP przypisany dla  Kernela  na

routerze.

3. Po  uruchomieniu  dowolnego  modułu,  będzie  się  on
próbował  łączyć  z  pierwszym  skonfigurowanym
Kernelem z listy.

6. Uruchomić konsolę systemu z menu start lub skrótu na pulpicie. Każdy skrót posiada

nazwę odpowiadającą zastosowaniu konsoli.

7. Zalogować się do systemu jako: użytkownik next  hasło next.
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2.2 Nowy obiekt

Rozdział omawia podstawowe kroki do stworzenia pierwszego obiektu.

 Pojęcia

Obiekt (konto) -  podłączony do systemu chroniony budynek, pojazd

lub osoba, także strażnik i automat sprzedażowy. Jeden obiekt  może

grupować kilka różnych nadajników.

Synonim - unikalny identyfikator obiektu w systemie

Definicje - listy, szablony, słowniki oraz wzorce dla obiektów

Alarm  -  sygnalizowany  w  Konsoli  Monitoringu  stan  obiektu  po

odebraniu sygnału alarmowego 

Sygnał -  informacja odebrana przez  sterownik systemu KronosNET

wysłana przez urządzenie obiektowe (nadajnik)

Zdarzenie  systemowe  -  informacja  wygenerowana  przez  system

KronosNET dotycząca jego funkcjonowania

Urządzenie - odwzorowanie fizycznego nadajnika obiektu w systemie

KronosNET.

Numer sprzętowy - fizyczny identyfikator urządzenia na obiekcie

Dane obiektu oraz związane z nim definicje tworzone są z poziomu Konsoli Edycj i. Skrót do

modułu znajduje się na pulpicie lub w menu start:

Dostęp do Konsoli możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami, domyślnie

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next

Domyślne definicje

Przed dodaniem nowego obiektu należy uzupełnić niezbędne dane z zakładki definicje

w Konsoli Edycji:

Alarmy - lista alarmów, które mogą zostać wygenerowane przez system

Zdarzenia alarmowe - powiązania wybranych zdarzeń systemowych ze

zdefiniowanym alarmem

Miasta - słownik miast dla obiektów

Typy osób - rodzaje osób, które mogą być powiązane z obiektem

Szablony urządzeń - definicje urządzeń wraz z listą interpretowanych sygnałów
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Mapy - dodane mapy do wyświetlania pozycji obiektów

Waluty - możliwe waluty dla prowadzenia rozliczeń z klientami

Przy pierwszych krokach z systemem sugerujemy dodać domyślne wartości

zaproponowane przez firmę NEXT!

domyślne alarmy

domyślne zdarzenia alarmowe

domyślne typy osób

obiekt demo - przykładowy nowy obiekt 

domyślne szablony sygnałów i urządzeń - lista sygnałów najpopularniejszych

formatów systemów alarmowych

Domyślne dane można dodać z menu Pomoc:

Dodanie obiektu demo

Przykładowy obiekt z zaproponowanymi danymi przez firmę NEXT można dodać z

menu Pomoc z funkcji Dodaj  obiekt demo. Po wyborze należy podać synonim dla

obiektu demo:

Obiekt demo ma wprowadzone przykładowe podstawowe dane:
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Dane ogólne

Ogólne - synonim oraz nazwe obiektu

Dodatkowe 1 - Adres obiektu

Kontakty - kontakty bezpośrodnio na obiekt

Pozycja - współrzędne geograficzne obiektu

Dane szczegółowe

Osoby - lista osób powiązanych z obiektem, wraz z danymi kontaktowymi oraz

przypisanymi hasłami

Uwagi - lista uwag na obiekcie

Urządzenia - lista definicji urządzeń powiązanych z obiektem, niezbędnych dla

prawidłowego przypisania odebranego sygnału z obiektem

Sygnały - lista interpretowanych sygnałów z urządzenia

Parametry urządzenia i kontrola łączności - reguły generowania alarmu, w

przypadku braku odebrania sygnałów z urządzenia

Dodanie nowego obiektu

Dodać nowe konto po kliknięciu ikony plus z zakładki konta

1. Uzupełnić synonim oraz nazwę obiektu:

Uzupełnić Dane ogólne obiektu

1. Ogólne - wybrać typ obiektu: budynek, osoba, strażnik, pojazd, pojazd grupy
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interwencyjnej , pojazd inkaso, automat vendingowy.

2. Dodatkowe 1 - uzupełnić adres obiektu (ulica, numer i miasto).

Przed wybraniem miasta obiektu należy uzupełnić słownik

miast w definicjach Konsoli Edycji.

3. Kontakty - dodać bezpośrednie kontakty na obiekt (telefon stacjonarny,

komórkowy, faks lub pager).

4. Pozycję - podać lub pobrać z mapy współrzędne geograficzne obiektu.

Przed wybraniem mapy należy zdefiniować dostępne mapy

dla obiektów w definicjach Konsoli Edycji.

Uzupełnić dane szczegółowe

1. Na zakładce osoby dodać powiązane z obiektem osoby lub firmy wraz z

kontaktami, należy uzupełnić: nazwę osoby, typ osoby, priorytet (im niższy

tym wyżej na listach do powiadomienia), hasło oraz kontakt do osoby.

Przed wybraniem typu osoby należy uzupełnić słownik

typów osób w definicjach Konsoli Edycji

2. Na zakładce uwagi dodać uwagi związane z obiektem, należy uzupełnić

nazwę oraz opis uwagi

Dodać Urządzenie 

1. Z zakładki urządzeń wybrać dodaj obok listy urządzeń.

2. Jako źródło wybrać Szablon urządzenia

3. Podać dane urządzenia:

o Szablon urządzenia - szablon z definicji

o Numer sprzętowy - w zależności od rozwiązania producenta urządzenia

może to być: zaprogramowany numer nadajnika, numer seryjny, numer

telefonu sieci GSM lub numer IMEI.
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o Typ urządzenia - zwykłe urządzenie

   
Zatwierdzić wprowadzone dane

2.3 Obsługa alarmu

Rozdział omawia w jaki sposób stworzyć oraz obsłużyć nowy alarm.

 Pojęcia

Sygnał - informacja odebrana przez sterownik systemu KronosNET2

wysłana przez urządzenie obiektowe (nadajnik)

Alarm  -  sygnalizowany  w  Konsoli  Monitoringu  stan  obiektu  po

odebraniu sygnału alarmowego 

Zdarzenie  (obiektu)  - informacja wygenerowana przez  użytkownika

lub  system  na  podstawie  wykonanych  czynności  związanych  z

obsługą obiektu.

Alarmy obsługiwane są z poziomu Konsoli Monitoringu, którą można uruchomić ze skrótu na

pulpicie lub w menu start:

Rejestracja

Rejestrowanie przebiega podobnie jak w Konsoli Edycji podając nazwę użytkownika 

next oraz hasło next. W przypadku gdy okno rejestracji nie pojawi się automatycznie

należy kliknąć Program-> Rejestracja i postąpić podobnie.
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Nowy ręczny alarm

1. Kliknąć ikonę dodaj na zakładce Alarmy.

2. Wpisać synonim obiektu, lub wyszukać go poprzez wyszukiwarke "...".

3. Zaznaczyć opcję automatycznie przejmij  alarm lub po potwierdzeniu przejąc alarm

ręcznie przez dwukrotne kliknięcie na alarmie z listy nowych alarmów

4. Po przejęciu alarmu automatycznie wyświetlą się jego dane podstawowe
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5. W celu wyświetlenia podstawowych danych innego alarmu należy dwukrotnie kliknąć

na alarmie z listy aktywnych alarmów. 

6. Podstawowe dane obiektu zawierają informacje dotyczące przejętego obiektu, takie

jak adres, kontakty na obiekt oraz powiązane z obiektem osoby wraz z kontaktami.

Zakładka wyświetla również liste sygnałów oraz zdarzeń obiektu od początku alarmu.

Czynności podczas obsługi alarmu

W celu dodania nowego zdarzenie obiektu związanego z obsługą alarmu należy użyć

opcji komiksu alarmowego dostępnego podczas obsługi alarmu.

Możliwe są następujące zdarzenia:

Po kliknięciu pojawi się lista z osobami przypisanymi do powiadomień. Po

wybraniu osoby pojawia się okno, w którym mamy możliwość poprawienia

wpisu i dopisania informacji. Zamknięcie okna przyciskiem OK powoduje zapis

zdarzenia.

Alarm został odwołany przez klienta.

Alarm został potwierdzony.

Oznacza zawiadomienie i wysłanie grupy interwencyjnej na obiekt. Z menu,

które otwiera się po kliknięciu, należy wybrać grupę do wysłania.

Odwołanie grupy interwencyjnej wcześniej wysłanej na obiekt. Jak wyżej,

należy wybrać odpowiednią grupę z menu
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Po kliknięciu pojawi się lista z osobami przypisanymi do powiadomień. Po

wybraniu osoby pojawia się okno, w którym mamy możliwość poprawienia

wpisu i dopisania informacji. Zamknięcie okna przyciskiem OK powoduje zapis

zdarzenia.

Czynność wykonywana, kiedy grupa interwencyjna zgłosi przybycie na obiekt.

Jak wyżej, należy wybrać grupę, która dotarła na miejsce.

Alarm zasadny.

Alarm fałszywy.

Zakończenie alarmu.

Lista dodatkowych zdarzeń zdefiniowana w konfiguracji Konsoli Monitoringu.

Raport

W celu zakończenia obsługi wszystkich alarmów i stworzenia raportu należy:

1. Zakończyć obsługę wszystkich alarmów 

2. Wybrać typ raportu z listy oraz wprowadźić jego własny opis.

3. Potwierdzić stworzenie raportu automatycznego - spowoduje to usunięcie
alarmu z obsługi oraz zapis zamkniętego raportu w bazie danych

4. Lista raportów z obsługi alarmów jest dostępna z zestawień Konsoli
Monitoringu poprzez zestawienie raportów

W systemie nie ma możliwości edycji danych

zamkniętego już raportu.

Przykładowy raport z obsługi alarmu:
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2.4 Urządzenia

Rozdział omawia w jaki sposób dodać oraz konfigurować nowe urządzenie na obiekcie.

 Pojęcia

Urządzenie - odwzorowanie fizycznego nadajnika obiektu w systemie

KronosNET:
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Szablon urządzenia - wzorzec urządzenia, wraz z interpretowanymi

sygnałami i funkcjami

Numer sprzętowy - fizyczny identyfikator urządzenia na obiekcie

Sterownik  -  rodzina  modułów  pośredniczących  w  komunikacji

pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i systemem KronosNET 

Port - liczba porządkowa aktywnego portu z konfiguracji sterownika, z

którego przyszedł sygnał

Gniazdo  -  numer  gniazda  w  stacji  bazowej,  z  którego  przyszedł

sygnał (można wpisać numery kilku gniazd po przecinku)

Sygnał -  informacja odebrana przez  sterownik systemu KronosNET

wysłane przez urządzenie obiektowe (nadajnik)

Lista sygnałów -  lista opisanych w systemie zdarzeń możliwych do

odebrania z urządzenia

Kanał - informacja, którym kanałem ma przyjść opisywany sygnał

Kod sygnału - unikalna wartość pozwalająca na interpretację sygnału

przychodzącego z urządzenia

Rozszerzenie  1-5  -  opcjonalna,  dodatkowa  informacja  związana  z

odebranym sygnałem

Alarm  -  sygnalizowany  w  Konsoli  Monitoringu  stan  obiektu  po

odebraniu sygnału alarmowego 

Dane urządzenia tworzone są z poziomu Konsoli Edycj i, którą można uruchomić ze sktótu

na pulpicie lub w menu start:

Dostęp do Konsoli możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami, domyślnie

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next

Import listy sygnałów do szablonu urządzenia
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Wszystkie urządzenia obiektu wraz z sygnałami są

powiązane bezpośrednio z szablonem danego

urządzenia. 

W związku z powyższym modyfikacja danych na

szablonie sygnałów, zmienia również sygnały na

obiektach do których został on dodany. 

Wyjątek stanowią sygnały urządzeń obiektów

modyfikowane (dodane, edytowane lub usuwane)

bezpośrednio na obiekcie.

W celu dodania nowego urządzenia do definicji należy:

Wybrać Definicje urządzeń na zakładce Definicje

Dodać nowe urządzenie do definicji

1. Dodać nowy szablon urządzeń z ikony przy liście urządzeń

2. Podać nazwę szablonu szablonu urządzenia oraz wybrać sterownik z

listy, z którego będą odbierane sygnały. 

 



KronosNET2.1 Short Manual26

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

Wybór  symbolu  '*'  w  polu  sterownik  spowoduje

porównywanie  sygnałów  z  dowolnego  sterownika  z  listą

kodów sygnałów urządzenia na obiekcie

Jednak w przypadku wyboru konkretnego sterownika z  listy

pozwoli  na  konfiguracje  dodatkowych  funkcji  (np.  linii

wyjściowych  oraz  parametrów),  jeżeli  sterownik  je

umożliwia.

Zaimportować listę sygnałów z pliku *csv z poziomu przycisku Importuj

znajdującego się przy liście urządzeń.

Do  najpopularniejszych  urządzeń  istnieją  przygotowane

szablony przez producenta systemu. W celu ich uzyskania

należy skontaktować się z dystrybutorem.

Dodanie urządzenia na obiekt z szablonu

W celu powiązania szablonu urządzenia z obiektem należy:

Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać Urządzenia

Dodać nowe urządzenie  

1. Jako źródło nowego urządzenia wybrać Definicje urządzeń

2. Podać dane urządzenia:

o Szablon - zdefiniowany szablon urządzenia

o numer sprzętowy - w zależności od rozwiązania producenta urządzenia

może to być: zaprogramowany numer nadajnika, numer seryjny, numer

telefonu sieci GSM lub numer IMEI.

o port

o gniazdo

o typ urządzenia - zwykłe
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Edycja sygnałów

Zmiana opisów, kodów oraz alaramów sygnałów urządzenia obiektu możliwa jest z listy

sygnałów, w celu edycji listy sygnałów należy:

1. Przejść na urządzenia obiektu

2. Wybrać zakładkę sygnały

3. Odznaczyć opcję 'wyświetlaj  tylko zmiany' - spowoduje to wyświetlenie

również sygnałów z definicji urządzenia

4. Edycja sygnału możliwa jest  po zaznaczeniu sygnału oraz  kliknięciu ikony
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edycji

Podczas modyfikacji sygnału, otworzy się okno z kodem zdarzenia oraz

rozszerzeniami, gdzie można określić:

Typ sygnału - dowolny

Opis sygnału - opis widoczny w Konsoli Monitoringu

Typ alarmu, do wyboru:

o Sygnał informacyjny - odebranie tego typu sygnału nie spowoduje

wygenerowania alarmu w Konsoli Monitornigu

o Alarm - odebranie tego typu sygnału wygeneruje alarm w Konsoli

Monitoringu

Alarm - w przypadku wybrania sygnału alarmowego należy wybrać typ alarmu

z definicji

W zależności od urządzenia i sterownika w rozszerzeniach

mogą pojawiać się dodatkowe informacje związane z

odebranym sygnałem np:

numer partycji, strefy lub użytkownika dla systemów

alarmowych,

współrzędne geograficzne dla urządzeń GPS,

unikalny identyfikator odczytanego punktu urządzeń

kontroli obchodów, 
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Jeśli dla nowego sygnału jako kod lub rozszerzenie

podamy symbol "*" i zostanie odebrany sygnał z tego

urządzenia będzie on zinterpretowany przez system

bez względu na wartość w wybranym polu o ile

pozostałe wartości będą zgadzały się. 

Opisana sytuacja może nie zostać zrealizowana w

sytuacji jeżeli na liście będzie znajdował się sygnał

opisany jeszcze dokładniej, czyli z mniejszą ilością

znaków "*"

Kontrola łączności

Kontrola  łączności  pozwala  na  zdefiniowanie  rodzaju  alarmu,  który  zostanie

wygenerowany  w  przypadku gdy  wybrane  urządzenie  nie  zgłosi  się  przez  określony

czas.

W celu dodania kontroli łączności do urządzenia, należy:
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1.Przejść na zakładkę Konta 

2.Dla wybranego obiektu wybrać ikonę Urządzenia. 

3.Przejść na podzakładkę Parametry urządzenia dla konkretnego
urządzenia.

Dodać kontrolę łączności klikająć ikonę plus

Należy określić:

rodzaj  generowanego alarmu, 

częstotliwość, z jaką ma pojawiać się jakikolwiek sygnał z

urządzenia (jeśli w zadanym okresie nie pojawi się żaden

sygnał, zostanie wygenerowany alarm),

kanał (dowolny lub konkretny), którym ma nadejść jakikolwiek

sygnał,

Producent systemu zaleca ustawienie minimum dwa
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razy dłuższego czasu oczekiwania niż wynosi czas

testu ustawiony na urządzeniu.

2.5 Słowniki urządzeń

Rodział omawia w jaki sposób dodać słowniki na urządzenia. Słowniki to nazwy powiązane z

pewnymi wartościami, które służą do zamiany znaków  specjalnych w  opisie  sygnałów  na

odpowiednie nazwy ze słowników.

 Pojęcia

Podsystem -  podział  systemu alarmowego na niezależne od siebie

strefy, które mogą być traktowane jako odrębny system alarmowy

Strefa   -  przyłączenie  do  systemu alarmowego  urządzeń  (czujek),

wykrywających zmiany stanów fizycznych

Użytkownik (systemu alarmowego)  -  nazwa  osoby, która  uzbroiła

lub rozbroiła obiekt lub wykonała ścieżkę obchodu

Punkt - nazwa odczytanego punktu ścieżki obchodu

Grupa  sygnałów  -  zbiór  sygnałów, który  może  określać  m.in. stan

obiektu

Słowniki urządzeń dodaje się z  poziomu Konsoli Edycj i.  Skrót  do  modułu znajduje  się  na

pulpicie lub w menu start:

Dostęp  do  Konsoli  możliwy  jest  przez  użytkownika  z  przyznanymi  prawami,  domyślnie

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Słowniki urządzeń

W celu dodania słowników na urządzeniu należy:

1. Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać ikonę Urządzenia.

2. Przejść na zakładkę Słowniki dla konkretnego urządzenia.
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W opisie sygnału możliwe jest wprowadzanie specjalnych znaków, które

zamieniają wartości z rozszerzeń 1-5 lub z kodu odebranego sygnału  na

wartości ze słowników. 

W Konsoli Monitoringu sygnał taki będzie posiadał opis ze zmienionymi

znacznikami na odpowiednie opisy ze słowników.

Możliwe są następujące typy słowników:

Linie (strefy) - wpisujemy nazwę linii, która ma być użyta w opisie sygnału (3

znaki w numerze).

Podsystem (partycja) -  numer i nazwę podsystemu, która ma być użyta w

opisie sygnału (2 znaki w numerze).

Użytkownicy - wpisujemy numer i nazwę użytkownika, który ma być użyty w

opisie sygnału (3 cyfry w numerze).

Punkty -  wpisujemy numer i nazwę punktu, który ma być użyty w opisie

sygnału.

Grupy  sygnałów -  wpisujemy  numer  i  nazwę  grupy, który  ma  być  użyty  w

nazwie  grupy  sygnałów. Słownik ten pozwala  indywidualizować  nazwy  grup

sygnałów w przypadku używania urządzeń wirtualnych.

W  Numer  wprowadzamy  wartość  linii,  strefy,  użytkownika,  punktu  lub  grupy

sygnałów  natomiast  w  Nazwa  opis  na  jaki  wprowadzony  numer  ma  zostać

zinterpretowany w Konsoli Monitoringu.

Przykładowe okno słownika:
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Znaki specjalne w opisie sygnału
W opisie sygnału można wstawiać znaki specjalne, które w konsoli monitoringu w opisie

sygnału wstawią odpowiednią wartość, np.:

 $C - do opisu sygnału dodaje wartość która znajduję się w kodzie sygnału

 $E1 - do opisu sygnału dodaje wartość która znajduję się w rozszerzeniu 1 sygnału

 $E2 - do opisu sygnału dodaje wartość która znajduję się w rozszerzeniu 2 sygnału

 $E3 - do opisu sygnału dodaje wartość która znajduję się w rozszerzeniu 3 sygnału

Można również odpowiednią wartość zastąpić nazwą:

Aby dodać do opisu sygnału nazwę linii, należy uzupełnić słowniki na obiekcie  o nr i

nazwę linii, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny, np.:

 $E1Z - do opisu sygnału wpisuje nazwę linii wpisanej do słowników na obiekcie, której

numer przychodzi w rozszerzeniu 1

 $E2Z - do opisu sygnału wpisuje nazwę linii wpisanej do słowników na obiekcie, której

numer przychodzi w rozszerzeniu 2

 $E3Z - do opisu sygnału wpisuje nazwę linii wpisanej do słowników na obiekcie, której

numer przychodzi w rozszerzeniu 3

Aby dodać do opisu sygnału nazwę strefy, należy uzupełnić słowniki na obiekcie  o nr i

nazwę strefy, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny, np.:

 $E1S - do opisu sygnału wpisuje nazwę podsystemu wpisanego do słowników na

obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 1

 $E2S - do opisu sygnału wpisuje nazwę podsystemu wpisanego do słowników na

obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 2

 $E3S - do opisu sygnału wpisuje nazwę podsystemu wpisanego do słowników na

obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 3

Aby dodać do opisu sygnału nazwę użytkownika, należy uzupełnić słowniki na obiekcie 

o nr i nazwę użytkownika, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak

specjalny, np.:

 $E1U - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1

 $E2U - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2

 $E3U - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3

Aby dodać do opisu sygnału nazwę osoby upoważnionej i przypisanej do obiektu, należy

uzupełnić w danych osoby kody uzbrojenia oraz rozbrojenia,jednocześnie w opisie

sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny, np.:

$E1P - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1
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$E2P - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2

$E3P - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3

Aby dodać do opisu sygnału nazwę punktu, należy uzupełnić słowniki na obiekcie  o nr i

nazwę punktu, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny,

np.:

$E1T - do opisu sygnału wpisuje nazwę punktu wpisanego do słowników na obiekcie,

którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1

$E2T - do opisu sygnału wpisuje nazwę punktu wpisanego do słowników na obiekcie,

którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2

$E3T - do opisu sygnału wpisuje nazwę punktu wpisanego do słowników na obiekcie,

którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3

W opisie sygnału można również wyświetlać wartość mocy sygnału przesłaną przez

urządzenie wykorzystując znak specjalny $V.

2.6 Funkcje czasu

Rozdział omawia w jaki sposób stworzyć funkcje na urządzeniach obiektu. 

 Pojęcia

Funkcja  czasu  -  automatyczna  kontrola  obiektu  generująca  stan

alarmowy w zależności od czasu lub sygnału,

Funkcja  stanu   -  kontrola  w  wyznaczonych  ramach  czasowych

określonego stanu grupy sygnałów,

Funkcja zadań - przypomnienie o konieczności wykonania zadania,

Grupa  sygnałów  -  zbiór  sygnałów, który  może  określać  m.in. stan

obiektu

Funkcje dodaje się z poziomu Konsoli Edycj i. Skrót do modułu znajduje się na pulpicie lub w

menu start:

Dostęp  do  Konsoli  możliwy  jest  przez  użytkownika  z  przyznanymi  prawami,  domyślnie

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Funkcja stanu
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Funkcje  stanu  służą  do  sprawdzania  stanu  danej  grupy  sygnałów  (np.  dotyczącej

podsystemu  obiektu)  w  zadanym  czasie.  Funkcja  zareaguje  na  nieprawidłowy  stan

grupy zarówno o godzinie rozpoczęcia kontroli, jak i przy  zmianie  stanu w  trakcie  jej

obowiązywania.

Funkcja  wykorzystywana  jest  głównie  do  sprawdzania  stanu  obiektu  (rozbrojenia/

uzbrojenia) w określonym czasie. System może reagować zarówno na uzbrojenie jak i

rozbrojenie obiektu w nieprawidłowych godzinach, generując alarm wybranego typu.

Funkcja zdefiniowana na poziomie szablonu zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

W celu dodania funkcji kontrolującej uzbrojenie obiektu w dni robocze (poniedziałek-

piątek) w godzinach 18:00-06:59 oraz przez cały weekend należy:

Stworzyć grupę sygnałów

1.Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać ikonę Urządzenia. 

2. Przejść na zakładkę Sygnały dla konkretnego urządzenia.

3. Dodać grupę sygnałów
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4. Podać nazwę grupy sygnałów (np. nazwa podsystemu lub cały system) oraz

wybrać typ Stan obiektu.

5. Dodać  sygnału związane  z  uzbrojeniem  oraz  rozbrojeniem  do  właściwego

stanu grupy sygnałów, w tym celu, należy wybrać dany sygnał z listy sygnałów i

przeciągnąć go do danego stanu na liście grup sygnałów. 

Stworzyć funkcję stanu

1.Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać ikonę Monitoring. 

2.Przejść na zakładkę Funkcje jednocześnie wybierając funkcję stanu.
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3. Dodać nowe funkcje stanu 

Dla funkcji  kontrolującej uzbrojenie obiektu w dni robocze (poniedziałek-piątek) w

godzinach 18:00-06:59 należy uzupełnić:

Grupę sygnałów - stworzoną grupę z sygnałami stanu obiektu

Alarm - nieprawidłowy stan

Stan wymagany - uzbrojony

Typ kalendarza - poniedziałek - piątek

Czas rozpoczęcia, czas zakończenia kontroli - godziny kontroli: 18:00 do 06:59

Po zatwierdzeniu zostanie utworzona następująca funkcja:

Dla  funkcji   kontrolującej  uzbrojenie  obiektu  przez  cały  weekend  należy

uzupełnić:

Grupę sygnałów - stworzoną grupę z sygnałami stanu obiektu

Alarm - nieprawidłowy stan

Stan wymagany - uzbrojony

Typ kalendarza - sobota - niedziela

Czas rozpoczęcia, czas zakończenia kontroli - godziny kontroli: 00:00 do 23:59

Po zatwierdzeniu zostanie utworzona następująca funkcja:
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W  przypadku  wykrycia  nieprawidłowego  stanu  grupy  sygnałów  w  podanym

czasie  zostanie  wygenerowany  alarm,  który  został  ustawiony  w  konfiguracji

funkcji.

Funkcja zdefiniowana na poziomie szablonu, zostanie
skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

Funkcja zmiany stanu

Funkcja zmiany stanu w przeciwieństwie do funkcji stanu wygeneruje alarm tylko przy
zmianie stanu danej grupy sygnałów w zadanym czasie. Funkcja nie wygeneruje alarmu
jeśli obiekt  przy rozpoczęciu obowiązywania  funkcji  będzie  w  nieprawidłowym  stanie,
zareaguje jedynie na zmianę stanu już podczas jej obowiązywania.

Funkcja ta stosowana  jest  na  przykład  do  sprawdzania, czy  ktoś  już  po  zamknięciu
budynku przed  czasem  wrócił  do  niego  w  okresie  poprzedzającym  kontrolę  funkcją
stanu.

W celu dodania funkcji stanu należy :

1. Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać ikonę Monitoring. 

2. Przejść na zakładkę Funkcje jednocześnie wybierając funkcję zmiany stanu.

3. Dodać nową funkcję zmiany stanu

Funkcja  zdefiniowana  na  poziomie  szablonu,  zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

Funkcja zadań

Funkcje zadań pozwalają na wygenerowanie na danym obiekcie określonego alarmu w
konkretnym czasie lub co pewien okres czasu.

W celu dodania  funkcji zadań, przypominającej o podjeździe grupy interwencyjnej,

generującej alarm codziennie o godz 8:00 należy:

1. Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać ikonę Monitoring.

2. Przejść na zakładkę Funkcje jednocześnie wybierając funkcję zadań.
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Dodać nową funkcję zadań po kliknięciu ikony plus znajdującej się po prawej stronie

zakładki.
Wprowadzając funkcję należy podać:

alarm - nazwa generowanego alarmu

opis - wykonać podjazd grupy interwencyjnej

Typ kalendarza - codziennie

Czas generowania - 08:00

2.7 Monitoring urządzeń kontroli obchodów

Rozdział przedstawia w jaki sposób zrealizować monitoring dla urządzeń kontroli obchodów.

W celu zapewnienia monitoringu urządzeń kontroli obchodów
niezbędne  jest  skonfigurowanie  oraz  uruchomienie
odpowiedniego sterownika.

 Pojęcia

Funkcja  obchodu,  ścieżka  -  obszar  poruszania  się  strażnika,  na
którym rozmieszczone są punkty odbicia. 
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Punkt  odbicia  -  punkt  rozmieszczony  na  ścieżce  posiadający
unikalny identyfikator. 

Urządzenie do kontroli obchodów konfiguruje się z poziomu Konsoli Edycj i, którą można
uruchomić ze sktótu na pulpicie lub w menu start:

Natomiast monitoring tych urządzeń realizuje się za pomocą Konsoli Monitoringu, którą
można również uruchomić ze sktótu na pulpicie lub w menu start:

Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Dodanie i konfiguracja urządzeń kontroli obchodów

Chcąc dodać ścieżkę obchodu na obiekcie należy:

1. Dodać urządzenie kontroli obchodów scieżki

Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu dodać urządzenie kontroli

obchodów (dodawanie urządzeń zostało opisane w rozdziale Urządzenia). 

2. Dodać punkty ochodów z urządzenia

Punkty obchodów są sygnałami typu rejestracja punktu z urządzenia

Sygnały mogą zostać dodać na 2 sposoby:

ręcznie - dodanie sygnału na zakładce Urządzenia ->Edycja sygnałów

automatycznie - po odbiciu punktu sygnał zostanie dopisany do urządzenia. 

Opis takiego sygnału będzie czasem jego otrzymania. W celu dokładniejszego opisu

sygnału należy przejść do jego edycji na zakładce Urządzenia ->Edycja sygnałów.

 Automatyczne  dodawanie  punktów  zadziała  po  wprowadzeniu

urządzenia na obiekcie i odebraniu z  danego urządzenia sygnału, nie

opisanego na liście urządzeń
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Dla automatycznego dodawania otrzymanych punktów do listy

sygnałów do istniejącego urządzenia musi być włączona opcja

dodawania nowych sygnałów w konfiguracji kernela (Tools >

Konfiguracja > Kernel > Nowe sygnały)

3. Przejść na zakładkę Obchody dla konkretnego urządzenia.

Funkcja obchodów  umożliwia sprawdzanie odbicia punktów  przez  strażnika, który

korzysta z urządzeń do kontroli strażników współpracujących z systemem Kronos.

W celu dodania obchodu realizowanego codziennie co godzine, między 17:00,

a 08:00, należy:

1. Dodać nową ścieżkę po kliknięciu ikony plus znajdującej się na "Lista ścieżek".

2. Uzupełnić szczegóły ścieżki:

Nazwa - dowolna nazwa obchodu, np. obchód nocny

Alarm - nazwa alarmu, wygenerowanego w przypadku niepowodzenia obchodu

Typ ścieżki

o prosta -  wszystkie punkty powinny  zostać  odbite  w  podanym  okresie  odbicia

punktów, kolejność odbicia punktów nie ma znaczenia

o zaawansowana  -  pozwala  na  ustalenie  kolejności  oraz  czasu  odbicia

poszczególnych punktów obchodu 

Typ kalendarza - codziennie

Czas rozpoczęcia i zakończenia - 17:00 do 08:00

Powtarzaj  co - 1:00

3. Po zatwierdzeniu ścieżki przeciągnąć wymagane punkty z listy na obchód
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Ścieżka prosta

Dla ścieżki prostej wszystkie punkty muszą być odbite w podanym okresie odbicia

punktów, w  przypadku nie  odbicia  jakiegokolwiek z  nich  zostanie  wygenerowany

podany alarm.

Scieżka zaawansowana
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Dla ścieżki zaawansowanej możemy ustalić kolejność oraz czas na odbicie

poszczególnych punktów. Jeżeli dowolny punkt ścieżki nie zostanie odbity w

wyznaczonym czasie zostanie wygenerowany alarm. W ścieżce zaawansowane

ma znaczenie kolejność odbicia punków.

Po podwójnym kliknięciu na punkcie na liście ścieżek lub liście punktów ścieżki

możemy ustalić margines odbicia punktu oraz czas odbicia punktu na ścieżce.

Można również tego dokonać przesuwając go za pomocą myszy na osi czasu.

Monitoring urządzeń kontroli obchodów

Klikając na ikonę Ścieżki dla konkretnego obiektu jest możliwość podejrzenia
stworzonych wcześniej funkcji obchodów. Opcja ta jest dostępna na zakładkach
Alarmy, Serwisy oraz Dane obiektów 
Dla ścieżki można wykonać operacje:

zawieszenie, które zatrzymuje wykonywanie ścieżki,

uruchomienie po wcześniejszym zawieszeniu,

opóźnienie, które przesuwa czas rozpoczęcia ścieżki,
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2.8 Monitoring GPS

Rozdział omawia w jaki sposób zrealizować monitoring dla urządzeń GPS. Monitoring GPS
systemie KronosNET pozwala na:

wyświetlanie aktualnej pozycji,

pokazywanie historii trasy,

geofencing - monitoring pojazdów w określony strefach

W  celu  zapewnienia  monitoringu  GPS  niezbędne  jest
skonfigurowanie  oraz  uruchomienie  odpowiedniego
sterownika.

Urządzenie  do  monitoring  GPS  konfiguruje  się  z  poziomu  Konsoli  Edycj i,  którą  można
uruchomić ze sktótu na pulpicie lub w menu start:

Natomiast ich monitoring realizuje się za pomocą Konsoli Monitoringu, którą można również
uruchomić ze sktótu na pulpicie lub w menu start:

Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Dodanie i konfiguracja urządzeń GPS

Chcą dodać nowe urządzenie GPS należy:

1.Przejść na zakładkę Definicje i klikająć ikonkę Mapy do pozycj i obiektów

2.Dodać nową mapę.
Obiekty mogą być wyświetlane w Konsoli Monitoringu na wcześniej przygotowanych
mapach.  Możliwe  jest  przedstawianie  terenu  na  mapach  własnych  (bitmapowe
mapy w formacie .jpg) oraz po wykupieniu odpowiedniej licencji na mapie Google lub
NavigoX.

Dodając mapę należy wprowadzić:
rodzaj  mapy

priorytet -  określa kolejność map na liście w Konsoli Monitoringu (istotne, gdy w
użyciu jest kilka różnych map),
nazwa - pod jaką nazwą mapa będzie widoczna w Konsoli Monitoringu,

współrzędne geograficzne - w celu określenia środka mapy.

1. Przejść na zakładkę Konta i wprowadzić nowy obiekt
2. Na zakładce ogólne wybrać typ obiektu:

pojazd - pojawi się na mapie zarządzania grupami interwencyjnymi tylko w
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momencie alarmu, 
pojazd grupy interwencyjnej  - aktualna pozycja dostępna na mapie zarządzania
grupami interwencyjnymi.

1.Przejść na zakładkę Konta dla wybranego obiektu wybrać ikonę Urządzenia

2.Dodać nowe urządzenie GPS.

z sygnałem typu pozycja:

Monitoring w strefach

Funkcja pozwala na kontrolę obszaru pozycji obiektu np. samochodu wyposażonego w
urządzenie  GPS.  W  przypadku  naruszenia  funkcji  system  wygeneruje  alarm.  Na
obiekcie  może  być  ustawionych  kilka  funkcji  ustawionych  z  różnymi  obszarami  w
zależności od czasu kontroli.

W celu kontroli pozycji obiektu w wyznaczonej lub poza określoną strefą, codziennie w
godzinach 06:00 - 17:59  należy:

1.Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać ikonę Monitoring. 

2.Przejść na podzakładkę Monitoring w strefach.

Dodać nowy Obszar obiektu
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Dodając nową funkcje należy określić:
Nazwę  -  nazwę  dla  obszaru,  która  będzie  użyta  w  opisie
wygenerowanego alarmu
Alarm - nazwa alarmu wygenerowanego w przypadku naruszenia funkcji
monitoringu w strefach
Typ kalendarza - codziennie

Czas rozpoczęcia i zakończenia - 06:00 do 17:59

Po wybraniu rodzaju mapy określić  obszar dla monitorowanego pojazdu
(koła, kwadraty lub wielokąty).

Obszary mogę być wypełnione:
kwadratami -  strefa, w której pojazd może poruszać się,

paskami - strefa, w której pojazd nie może poruszać się.

Dla każdego obszaru możliwe są opcje:

dopuszczalny obszar

zabroniony obszar

edycja obszaru

dodanie punktu obszaru (dotyczy tylko wielokąta)

usunięcie punktu z obszaru (dotyczy tylko wielokąta)

Obszary  monitorowania  tworzy  się  prawym  przyciskiem
myszy.

 

Po zatwierdzeniu zostanie utworzona funkcja monitoringu w strefach
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Monitoring urządzeń GPS

Klikając na ikonę Zestawienie monitoringu w strefach dla konkretnego obiektu
jest możliwość podejrzenia stworzonych funkcji. Opcja ta jest dostępna na
zakładkach Alarmy, Serwisy oraz Dane obiektów .

Alarm z funkcji zostanie wygenerowany, jeżeli pojazd wjedzie lub opuści
wyznaczony obszar

Każdą mapę można wyświetlić na pełnym ekranie w osobym oknie.

Klikając na ikonę Pozycja obiektu można zobaczyć aktualną pozycję
geograficzną obiektu lub listę pozycji za zadany czas. Opcja ta jest dostępna na
zakładkach Alarmy, Serwisy oraz Dane obiektów. 

Aktualną pozycję wszystkich pojazdów  grup interwencyjnych oraz  obiektów  w
stanie alarmu można podejrzeć na mapie zarządzania grupami interwencyjnymi
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2.9 Obsługa kamer

Rozdział omawia w jaki sposób dodawać oraz obsługiwać kamery do systemu KronosNET.

 Pojęcia

Biblioteka kamer - wykorzystywany przez konsolę moduł do obsługi
kamer określonego producenta

Kamery do monitoringu konfiguruje się z poziomu Konsoli Edycj i, którą można uruchomić ze
skrótu na pulpicie lub w menu start.

Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Dodawanie i konfiguracja kamer 
System  umożliwia  podgląd  z  kamer  i  rejestratorów  cyfrowych  dostępnych  przez
przeglądarkę lub przez dedykowaną do kamery bibliotekę. 
Podgląd obrazu z kamery możliwy jest w oknie Konsoli Monitoringu lub Konsoli Wideo.

Chcąc dodać kamerę do monitoringu należy:

1.Przejść na zakładkę Konta.

2.Przejść na zakładkę Kamery.
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System obsługuje kamery poprzez:

Kamera przeglądarki internetowej - dostęp do kamery opartej o protokół http
Należy podać:

adres internetowy - camera.next.biz.pl

port - 81

użytkownik oraz hasło - next

Biblioteka kamer - wykorzystanie biblioteki do kamer określonego producenta
rozszerza funkcjonalność obsługi kamer.

Biblioteki  kamer  są  dodawane  lokalnie  w  zależności  od
wybranych  komponentów  podczas  procesu  instalacji
systemu. 
Bibliotke  kamer  można  również  dodać  ręcznię  z  poziomu
Programu  narzędziowego  Tools  (szczegóły  w  rozdziale
Biblioteki kamer)

Po wybraniu biblioteki należy podać:
Adres

Port

Użytkownik oraz hasło
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W celu uzyskania listy dostępnych bibliotek dla kamer proszę
się skontaktować z dystrybutorem lub producentem systemu
KronosNET

Podgląd obrazu z dodanych kamer możliwy z poziomu

Konsoli Monitoringu

Konsoli Wideo

Monitoring video

Podgląd obrazu z dodanej kamery możliwy jest w Konsoli Monitoringu, po
wybraniu obiektu z zakładki dane obiektów, alarmy lub serwisy.

Po wybraniu kamery przeglądarki internetowej pojawi się podpowiedź z loginem
oraz hasłem, natomiast w przypadku dostępu do kamery przez bibliotekę,
autoryzacja w kamerze nastąpi automatycznie,



Szybki start 51

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

Konsola Wideo pozwala na podgląd obrazu z wielu kamer z różnych obiektów w
zależności od wybranego widoku.

1. Z poziomu menu wybrać opcję Konfiguracja->Widoczne obiekty

2. Z podanej listy wybrać obiekty, z których widok kamer ma zostać wyświetlony.

3. Lista wybranych obiektów znajduję się po lewej stronie modułu. W celu wyświetlenia
dowolnej  kamery  należy  przeciągnąć  ją  na  dowolny  obszar  z  napisem  Brak
przypisanej  kamery
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Możliwości sterowania kamerą uzależnione są od obsługiwanego urządzenia  oraz  od
biblioteki kamer, w związku z tym nie wszystkie funkcję mogą być dostępne.

Sterowanie ruchem kamery PTZ możliwe jest poprzez panel:

Przy pomocy ikon można:

przybliżać oraz oddalać obraz kamery

nagrać sekwencję obrazu lub pojedynczy obraz

zmieniać ostrość obrazu

otworzyć podgląd zapisanych obrazów w urządzeniu

2.10 Obsługa techniczna obiektu

Rozdział przedstawia obsługę techniczną obiektów, poprzez wystawianie oraz zarządzanie
dokumentami serwisowymi.
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 Pojęcia

Dokument  serwisowy -  dokument  związany  ze  zleceniem  obsługi

technicznej  obiektu,  w  tym  zleceniem  serwisu,  konserwacji,

modernizacji, instalacji lub demontażu

Wszystkie dokumenty serwisowe można tworzyć  się  oraz  obsługiwać  z  poziomu Konsoli
Serwisu, którą można uruchomić ze skrótu na pulpicie lub w menu start

Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Dodanie i obsługa modernizacji obiektu

W celu utworzenia zlecenia modernizacji dla obiektu należy:

1. Z zakładki Otwarte wybrać Modernizacja
2. Dodać nowy dokument modernizacji

3. Wyszukać a następnie wybrać obiekt, którego będzie dotyczyła modernizacja
4. Po zatwierdzeniu wystawiony zostanie dokument modernizacji ze statusem Nowy, w

dokumencie możemy uzupełnić pola:
Status dokumentu - możliwy do wyboru status dokumentu (nowy, zaakceptowany,
odrzucony, przypisany, wykonany, sprawdzony lub zakończony)
Priorytet i zaawansowanie - priorytet dokumentu oraz stan zaawansowania prac

Osoba wykonująca - osoba wykonująca modernizacje na obiekcie

Rozpocznij  po / zakończ przed - data realizacji zlecenia

Opis wymagań i Rezultat montażu
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Czas wykonania - obliczony lub podany czas wykonania zlecenia

Wyposażenie - lista wyposażenia obiektu, z możliwością jego edycji

Koszty oraz Koszt dodatkowy - związane ze zleceniem koszty, na podstawie
których może być wystawiona faktura

Po wybraniu osoby wykonującej  zlecenie automatycznie
zmieni się stan dokumentu z nowego na przypisany.

5. Zatwierdzić zmiany

6. Po zakończeniu zlecenia zmienić stan dokumentu na Zakończony

Po  zakończeniu dokumentu znika  on  z  listy  otwartych
zleceń.  Nie  ma  możliwości  edycji  zamkniętego  już
dokumentu.

7. Lista zakończonych zleceń dostępna jest z zakładki Zamknięte, Obiekty lub
Zestawienia
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Zlecenia  serwisowe  mogą  być  również  tworzone  przez  użytkownika  systemu  z  poziomu
Konsoli Monitoringu 
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Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Dodanie zlecenia serwisowego z Konsoli Monitoringu

W celu dodania dokumentu serwisowego z poziomu Konsoli Monitoringu należy:

1. Z zakładki Dane obiektów wyszukać obiekt, dla którego utworzony zostanie
dokument

2. Z opcji obiektu wybrać Zestawienie wystawionych zleceń serwisowych

3. Dodać nowe zlecenie

4. Uzupełnić opis usterki, opcjonalnie podtyp dokumentu, osobę zgłaszającą oraz
wykonującą zlecenie

5. Zatwierdzić wprowadzone dane

Wystawione z  Konsoli  Monitoringu zlecenie  serwisowe,
pojawi  się  jako  Nowe  w  Konsoli  Serwisu.  Użytkownik
Konsoli  Serwisowej  może  następnie  uzupełniać
szczegóły  takiego  zlecenia.  Podgląd  do  nowych,
obsługiwanych oraz zakończonych zleceń jest możliwy z
poziomu Konsoli Monitoringu z Zestawienia wystawionych
zleceń serwisowych.

Zlecenia konserwacji mogą być tworzone cyklicznie przez system za pomocą kalendarza
konserwacji, ustalanego na poziomie obiektu. 

Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Zlecenia konserwacji

W celu dodania zlecenia konserwacji, generowanego pierwszego dnia, co drugiego
miesiąca, należy:

1. Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać ikonę Zlecenia
konserwacj i. 

2. Dodać nowe zlecenie klikając ikonę plus
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3. Podać:
kalendarz konserwacj i - na początku okresu,

opis

miesiące - 2,

osoba - osoba lub firma przypisaną do zlecenia konserwacji

Po dodaniu konserwacji system wygeneruje dokument konserwacji, który pojawi
się w określonym terminie w Konsoli Serwisu.

Jeśli  konserwacja  jest  ustawiona  na  31 miesiąca, a
miesiąc  będzie  miał  mniej  dni  zlecenie  zostanie
wygenerowane w ostatnim dniu miesiąca.

Możliwe jest również automatyczne generowanie zleceń
(serwisu, konserwacji, modernizacji, instalacji lub
demontażu) przez system akcji. Akcje pozwalają na
elastyczne ustalenie wystąpienia zdarzeń lub ich sekwencji,
w wyniku których zostanie wygenerowany odpowiedni
dokument. Szczegóły systemu akcji można znaleźć w
instrukcji systemu KronosNET w rodziale Akcje.

2.11 Fakturowanie klientów

Rozdział omawia generowanie faktur dla klientów na podstawie dodanych umów
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 Pojęcia

Klient  - osoba bądź  firma  będąca  właścicielem  obiektu lub obiektów.

Klient jest stroną, z którą rozliczane są świadczone usługi.

Umowa  -  ustalone  i  zapisane  z  klientem  porozumienie  dotyczące

świadczenia usług

Płatność  -  wygenerowana  przez  system  lub  użytkownika  pozycja

obiektu z  ustaloną kwotą. Na podstawie  wygenerowanych i  zebranych

płatności można generować faktury dla klienta.

Umowy wraz z płatnościami obiektu definiuje się w Konsoli Edycji

Dostęp do konsoli możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Dodanie umowy do obiektu

W celu dodania umowy dla obiektu klienta, na podstawie której system generuje
płatności:

cykliczną - miesięczny abonament

zdarzeniową - zamknięcie dokumentu konserwacji

zdarzeniową z rabatem - 3 podjazdy grupy interwencyjnej w miesiącu bezpłatne
neleży:

1. Wybrać obiekt z zakładki konta dla którego zostanie dodana umowa

2. Dla obiektu wybrać Umowy

3. Dodać nową umowę (umowa może być również dodana z wcześniej
stworzonego szablonu w Definicje > Szablony umów)

4. Uzupełnić Nazwę oraz Typ umowy (typy umów można uzupełnić w
Definicje > Słowniki > Typy umów)

5. Na zakładce Płatności i rodzaje usług dodać nowe płatności:

Dla płatności cyklicznej podać:
o Nazwa - miesięczny abonament
o wybrać Płatność cykliczna
o Okres generowania płatności - miesiąc
o Płatność generowana - na początku okresu
o Ilość miesięcy okresu - 1
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o Początek okresu dzień - 1
o Cena i podatek - kwota i podatek dla generowanej płatności

Dla płatności zdarzeniowej podać:
o Nazwa - Wykonanie konserwacji
o wybrać Płatność zdarzeniowa
o Zdarzenie - wybrać z listy Zamknięcie dokumentu konserwacj i
o Cena i podatek - kwota i podatek dla generowanej płatności

Dla płatności zdarzeniowej z rabatem podać:
o Nazwa - Podjazd grupy interwencyjnej
o wybrać Płatność zdarzeniowa
o Zdarzenie - wybrać z listy Nowe zdarzenie z komiksu
o Rozszerzenie - wybrać z listy Przybycie grupy interwencyjnej
o Cena i podatek -  kwota i podatek dla generowanej płatności
o Typ okresu - miesiąc
o Początek okresu - 1

o Dodać rabat procentowy dla wybranej płatności:
o wartość - 100 %
o Okres obowiązywania rabatu - przez cały czas trwania umowy
o Maksymalna ilość rabatów w okresie - 3

6. Na zakładce Treść możemy przygotować treść umowy (umowa
tekstowa) lub dodać skan umowy (umowa obrazkowa lub pdf) 

7. Zatwierdzić wprowadzoną umowę

8. Przypisać obiekt do klienta, dla którego będą generowane faktury, przez
przeciągnięcie obiektu z listy do klienta

Zgodnie z wprowadzoną umową, system będzie generował automatycznie płatności dla
obiektu.

Na podstawie wygenerowanych przez system płatności w Konsoli Rozliczeń można
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utworzyć faktury dla obiektów klientów.

Dostęp do konsoli możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Generowanie faktur dla klientów

W celu zebrania płatności z obiektów przypisanych do klienta i wystawienia na ich
podstawie faktur należy:

Z zakładki Faktury wybrać Generator
faktur, w kolejnych krokach zostaną
wygenerowane faktury:

Wybór okresu i klientów do
fakturowania, należy podać:

Okres fakturowania - wybrać ostatni
zamknięty okres fakturowania
Typy płatności - wybrać wszystkie
płatności

Przejść do kolejnego kroku

Wybór obiektów i płatności do
fakturowania
System wyszuka płatności dla obiektów
klientów spełniajacych wcześniejsze
wymagania.
Po wyszukaniu przejść do kolejnego kroku

Lista faktur do wygenerowania,
Lista faktur, które zostaną wygenerowane,
 można zmienić szczegóły faktur:

Data sprzedaży

Sposób zapłaty

Termin płatności
Przejść do kolejnego kroku

Podsumowanie pracy kreatora
Potwierdzić liste wygenerowanych faktur

Lista faktur wygenerowanych za podany okres dostępna jest z zakładki Faktury.
Po wybraniu dokumentu z listy można edytować dane faktury lub pozycje, a także
wydrukować, wysłać mailem lub zapisać do pliku.
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Zebrane faktury można wyeksportować do zewnętrznych
systemów, poprzez biblioteki eksportu.
W celu otrzymania listy dostępnych bibliotek prosimy o
kontakt z dystrybutorem lub producentem systemu.

2.12 Dodawanie użytkowników systemu

Rozdział ma na celu przedstawić w jaki sposób dodać oraz nadać uprawnienia
użytkownikom systemu KronosNET.

 Pojęcia

Użytkownik  -  osoba  posiadająca  możliwość  zalogowania  się  do
dowolnego  modułu (konsoli)  systemu w  zależności  od  posiadanych
uprawnień.
Moduł - dowolna konsola systemu, Kernel, sterowniki oraz programy
narzędziowe będące składowymi systemu KronosNET2.

Użytkowników systemu dodaje się z poziomu modułu Narzędzia konfiguracyjne KronosNET,
do którego skrót znajduje się na pulpicie lub w menu start:

Dostęp  do  zakładki  System->Użytkownicy  w  module  możliwy  jest  przez  użytkownika  z
przyznanymi prawami, domyślnie uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Nowy użytkownik

W celu dodania użytkownika systemu należy:

1 Kliknąc ikonę plus w celu wprawadzenie loginu oraz nazwy użytkownika.

2. Nadać uprawnienia ręcznie lub automatyczne dla wszystkich modułów
klikając ikonę zaznacz wszysto . 

W zależności od nadanych uprawnień użytkownik posiada określone prawa
dostępu do całego systemu KronosNET.
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Usunięcie wszystkich użytkowników lub odebranie
wszystkim użytkownikom praw administracyjnych zablokuje
dostęp do systemu!

3. Wprowadzić unikalne hasło użytkownika.

1. System rozróżnia wielkość liter dla hasła użytkownika.
2. Dane  o  użytkownikach  systemu  znajdują  w  katalogu  z
systemem w pliku Security.dat. Usunięcie tego pliku i restart
systemu spowoduje przywrócenie domyślnego  użytkownika
next

2.13 Podział obiektów na grupy

Rozdział przedstawia w jaki sposób tworzy się grupy obiektów oraz przypisuje się obiekty do
nich.

 Pojęcia

Grupa  obiektów  -  Zbiór  obiektów,  których  dane  są  udostępniane
danej Konsoli.
Moduł - dowolna konsola systemu, Kernel, sterowniki oraz programy
narzędziowe będące składowymi systemu KronosNET2.
Priorytet  alarmu  -  poziom  ważności  alarmu.  Alarm  o  niższym
priorytecie jest zawsze ważniejszy od alarmu o wyższym priorytecie.
Alarmy  wraz  z  priorytetami  określ  się  Konsoli  Edycji  na  zakładce
Definicje->Alarmy.

Grupy  obiektów  oraz  przypisanie  modułów  do  grup  wykonuje  się  z  poziomu  Narzędzia
konfiguracyjne KronosNET, do którego skrót znajduje się na pulpicie lub w menu start:

Przypisanie  obiektów  do  grup  dokonuje  się  z  poziomu  Konsoli  Edycj i.  Skrót  do  modułu

znajduje się na pulpicie lub w menu start:
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Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Tworzenie grup obiektów i przypisywanie do nich konsol

W celu stworzenia grup obiektów należy:

1. W konfiguracji Kernela przejść na zakładkę Grupy obiektów.

2. Dodać nową grupę 

Grupy obiektów  przypisujemy do wybranych modułów  (konsol) z  możliwością
ustalenia jakie alarmy będą obsługiwane przez wskazaną Konsolę Monitoringu.

3. Przypisać nazwę konsoli do grupy

Po zdefiniowaniu grup obiektów możemy je powiązać  z  wybranymi modułami.
W tym celu należy podać nazwę modułu oraz wybrać grupę obiektów.
Można powiązać  jeden moduł  z  kilkoma  grupami, w  takim  wypadku konsola
będzie miała dostęp do wszystkich obiektów z wybranych grup.
Po  zaznaczeniu  opcji  Wszystkie  grupy  moduł  będzie  miał  dostęp  do
wszystkich obiektów, również do tych bez przypisanej grupy.

Jeśli Konsola obsługuje alarmy możemy przypisać  do niej  priorytety  alarmów
jakie będą do  niej  wysyłane  przez  Kernel. Wpisanie  '*'  spowoduje  wysyłanie
wszystkich alarmów do wskazanej konsoli.
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1. Po stworzeniu grup obiektów  i przypisaniu do nich konsol

wymagane jest zrestartowanie usługi Kernel.

2. Zaleca  się  pozostawienie  w  systemie  jednej  konsoli

obsługującej  wszystkie  grupy  obiektów  oraz  priorytetów

alarmów.

3. Brak wpisu *:*  spowoduje, że  konsole  nie  wymienione  z

nazwy nie będą w stanie zarejestrować się do systemu.

Przypisanie obiektu do grupy

W Konsoli Edycji należy:

1. Przejść na zakładkę Konta i wybrać ikonę Dane ogólne.

2. Przejść na zakładkę Ogólne

Obiekt  można  przypisać  do  dowolnej,  wcześniej  stworzonej  z  poziomu
konfiguracji Kernela grupy.
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W Konsoli Monitoringu nazwy grup wraz z ilością alarmów, które na daną grupę
przyszły są widoczne nad zakładkami modułu. Konsola widzi tylko obiekty z grup,
które został jej przypisane.

Poza Konsolą Monitoringu możliwe jest przypisanie do wybranej

grupy obiektów również Konsoli Serwisu, Konsoli Rozliczeń

Konsoli Wideo oraz Konsoli Edycji, spowoduje to wyświetlenie w

danej konsoli tylko obiektów przynależących do wybranej grupy

obiektów.

2.14 Akcja z wysłaniem wiadomości SMS

Poprzez system akcji, możliwe jest automatyczne generowanie określonych reakcji w
odpowiedzi na zdarzenie lub sekwencje zdarzeń, które wystąpiły w systemie. 
Akcją może być wysłanie wiadomości tekstowej pod wskazany numer jako reakcja na
wystąpienie alarmu obiektu.

Akcje dodaję się dla obiektu w Konsoli Edycji, z możliwością wybrania zdefiniowanej
wcześniej akcji. Skrót do modułu znajduje się na pulpicie lub w menu start:
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Dostęp do Konsol możliwy jest przez użytkownika z przyznanymi prawami. Domyślnie takie
uprawnienia posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Wysłanie SMS z informacją o alarmie

W celu zdefiniowania akcji automatycznie wysyłającej SMS pod podany numer z
informacją o wygenerowanym przez system alarmie włamaniowym należy:

1. Z zakładki Konta wybrać obiekt

2. Dla danego obiektu wybrać Monitoring, następnie zakładkę Akcje

3. Dodać nową akcję poprzez opcję Stwórz nową akcję

4. Wpisać dowolną nazwę dla akcji, z listy wybrać Wysłanie SMS'a,
następnie kliknąć dalej

5. W szczegółach akcji wybrać:
Typ akcj i - Alarm

Alarm - wybrać typ alarmu z listy, np. Włamanie

Zaznaczyć opcję utworzenie

Przy powyższych ustawieniach akcja zostanie wygenerowana po utworzeniu
alarmu włamanie w systemie

6. W szczegółach reakcji wybrać:
Podany kontakt - pozwoli na podanie numeru telefonu, pod który zostanie
wysłana wiadomość
GSMGate - podać nazwę sterownika bramki SMS systemu KronosNET,
przez który zostanie wysłana wiadomość, domyślnie GSMGate
Numer telefonu - podać numer telefonu pod który zostanie wysłana
wiadomość
Zaznaczyć opcję użyj  danych z kroku i wybrać alarm

Zaznaczenie opcji użyj  danych z kroku 1:Alarm pozwoli na użycie danych
alarmu w treści wiadomości poprzez specjalne znaczniki, które są
wyświetlane w podpowiedziach treści:
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Pełna lista zdarzeń akcji oraz możliwych reakcji opisana jest
w instrukcji systemu KronosNET w rozdziale  Akcje

2.15 Dodawanie/konfiguracja sterownika

Rozdział ma na celu przedstawić w jaki sposób dodać oraz skonfigurować ręcznie
sterownik.

 Pojęcia

Sterownik  -  rodzina  modułów  pośredniczących  w  komunikacji

pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i systemem KronosNET

Urządzenie - odwzorowanie fizycznego nadajnika obiektu w systemie
KronosNET.
Wtyczka  konfiguracyjna  -  plik  ocx  odpowiedzialny  za  konfigurację
konsoli lub sterownika.

Sterownik dodaje  się  z  poziomu  Narzędzia  konfiguracyjne  KronosNET,  do  którego  skrót
znajduje się na pulpicie lub w menu start:
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Dodanie konfiguracji sterownika

Dla  sterowników  zainstalowanych  podczas  procesu  instalacji

konfiguracja  (wtyczka  konfiguracyjna)  będzie  już  dodana  do

systemu.

W celu ręcznego dodania konfiguracji sterownika należy dodać wtyczkę konfiguracyjną

Z poziomu menu wybrać opcję Konfiguracja->Wtyczki.

Dodać wtyczkę konfiguracyjną klikając ikonę plus. 

1. Wprowadzić  nazwę  sterownika  oraz  wskazać  ścieżkę  do  określonej  wtyczki
konfiguracyjnej z domyślnego katalogu KronosNET2\plugins.

2. Na zakładce Konfiguracja pojawi się konfiguracja dodanego sterownika, określona
przez dodaną wtyczkę:
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Konfiguracja sterownika

W celu konfiguracji sterownika należy 
1. Wybrać sterownik z listy Konfiguracja

2. Uzupełnić konfigurację sterownika:

nazwa modułu - unikalna nazwa modułu dla całego systemu KronosNET,
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Przy  pierwszym  uruchomieniu  sterownika  zalecane  jest

uruchomienie logowania  (opcja  "Uaktywnij  logowanie"),  które

umożliwi  uzyskanie  większej  ilości  informacji  o  nie

prawidłowościach w działaniu. 

3. Dodać aktywne porty  - lista portów  dla podłączonych do sterownika urządzeń

(np. port COM, TCP, lub UDP)

Jeden  sterownik  może  obsługiwać  kilka  urządzeń

przez  różne  porty  (np.  kilka  stacji  odbiorczych

podłączonych do różnych portów RS232). 

Każdy  port  może  być  dowolnie  opisany,  poprzez

nazwę  portu,  z  którą  powiązany  zostanie  każdy

odebrany przez sterownik sygnał

Dodanie do listy aktywnych portów np. urządzenia, które komunikuje się poprzez

port COM wymaga wprowadzenia dla niego prawidłowych parametrów.
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Parametry  dla  połączenia  zależą  od  obsługiwanego

urządzenia i należy je uzyskać od producenta urządzenia

Konfiguracje różnych sterowników mogą się różnić między sobą

z  uwagi  na  różne  parametry  oraz  opcję  dotyczące

obsługiwanych urządzeń

Każda  zmiana  wprowadzona  w  konfiguracji  sterownika
wymaga jego restartu. 

Uruchomienie sterownika

Przy  instalacji  sterownika  przez  instalator  systemu

KronosNET  usługa  sterownika  będzie  już  dodana  oraz

uruchomiona

Chcąc dodać sterownik trzeba:

Przejść  na  zakładkę  Usługi,  wybrać  ikonę  plus  i  z  listy  dostępnych  sterowników
wybrać odpowiedni.  
Zaleca  się,  aby  wszystkie  sterowniki  przetrzymywać  w  katalogu  z  systemem
KronosNET.

Dla każdego sterownika są możliwe akcje:

uruchomienie usługi,

zatrzymanie sterownika,

automatyczne zatrzymanie i uruchomienie usługi,

zmiania trybu uruchamiania sterownika. Usługa w  trybie automatycznym  w
przeciwieństwie do ręcznej uruchamia się wraz z systemem Windows.
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Sterownik jest usługą systemu Windows działającą w tle.
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