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1 Plan szkolenia

Niniejszy dokument może służyć jako wspracie  podczas prowadzenia szkolenia, zarówno dla
uczestników jak i prowadzącego szkolenie.
Zawiera on tematy, wraz z zalecanymi szczegółami do omówienia oraz sugerowane ćwiczenia związane
z obsługą systemu.
Lista tematów szkolenia powinna być dobierana z uwzględnieniem zakresu wdrażanych funkcjonalności.

Uczestników szkolenia można podzielić na:
Użytkowników systemu (np. operatorów, serwisantów)
Administratorów danych
Administratorów systemu

Tematy szkoleń zostały przedstawione z uwzględnieniem uczestników, których w szczególności one
dotyczą.

Temat Przew idziany

czas [min]

Podstaw ow e Opcjonalne Użytkow nicy

systemu

Administratorzy

danych

Administratorz

y systemu

Wstęp 15 X X

Prezentacja systemu X X

Architektura systemu 20 X X

Licencja 10 X X

Prezentacja modułów X X X X

Lista modułów 20 X X X X

Logow anie do systemu 10 X X X X

Dodanie obiektu - Konsola

Edycji

20 X X

Monitoring obiektów  -

Konsola Monitoringu

90 X X

Obsługa podstaw ow a X X

Szczegółow a obsługa

alarmu

X X

Raporty X X

Dane obiektu X X

Zestaw ienia X X

Narzędzia X X

Zarządzanie zleceniami

serw isow ymi - Konsola

Serw isu

30 X X

Zlecenia otw arte X X

Szczegóły zleceń X X

Zlecenia zamknięte X X

Dane obiektu X X

Zestaw ienia X X

Wideow eryfikacja - Konsola

Wideo

30 X X

Układy kamer X X

Obsługa kamery X X

Dane obiektu oraz

obsługa alarmu

X X

Rozliczanie klientów  -

Konsola Rozliczeń

30 X X

Fakturow anie X X

Dane obiektów X X

Zestaw ienia X X
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Temat Przew idziany

czas [min]

Podstaw ow e Opcjonalne Użytkow nicy

systemu

Administratorzy

danych

Administratorz

y systemu

Dostęp zdalny - Konsola

Klienta

30 X X X

Retransmisja alarmów  -

Konsola Alarmow a

20 X X X

Wprow adzenie i edycja

danych - Konsola Edycji

X X X

Definicje ogólne 15 X X

Definicje

Urządzeń

30 X X

Definicje Umów 30 X X

Konta X X

Now e konta

obiektu

X X

Dane

podstaw ow e

15 X X

Dane

szczegółow e

30 X X

Dodanie

urządzenia

20 X X

Obchody 10 X X

Monitoring 30 X X

Akcje 30 X X

Monitoring w

strefach

15 X X

Historia zmian 10 X X

Umow y 20 X X

Klient 10 X X

Zestaw ienia 15 X X

Poczta 10 X X

Usunięte i zdalne

obiekty

10 X X

Konsole Mobilne 30 X X X

Narzędzia administracyjne X X

Zarządzanie i kontrola

pracy systemu

20 X X

Konfiguracja systemu 20 X X

Konfiguracja modułów

dodatkow ych

30 X X

Zarządzanie bazą

danych - moduł DBM

20 X X

Aktualizacja licencji

systemu

10 X X
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2 Wstęp

15 minut

Przedstawienie firmy oraz produktu (15 min)
Next! - producent oprogramowania specjalizujący się w systemach rozproszonych
(www.next.biz.pl)
KronosNET 2.1 - kompleksowa platforma dla integracji i wsparcia procesów w zarządzaniu
stacją monitoringu
Doświadczenie w branży ochrony oraz IT

Pozostałe produkty:
o KronosLT - jednostanowiskowa darmowa platforma dla stacji monitoringu
o KronosGuard - system dedykowany dla urządzeń kontroli obchodów
o 4TimeWEB - system monitorujący urządzenia kontroli strażników dla pracy w sieciach

rozległych ukierunkowany na obsługe klienta końcowego lub agencji ochrony
o System BarCode - system dla wsparcia procesu inwentaryzacji na dużych

powierzchniach magazynowych
o Lucky - kompleksowa platforma zarządzania automatami do gier losowych
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3 Prezentacja systemu

Kronos NET - kompleksowym systemem informatycznym przeznaczonym dla nowoczesnej

agencji ochrony lub innego przedsiębiorstwa zarządzającego obiektami podlegającymi

stałemu monitoringowi.
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3.1 Architektura systemu

20 minut

System sieciowy TCP/IP

Architektura modułowa

Trójwarstwowa struktura
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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 pozostały modułów.
Konsola - rodzina modułów przeznaczona dla użytkownika systemu, pozwala prace z
systemem, m.in. monitorowanie, rozliczanie oraz obsługe serwisową obiektów oraz
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wprowadzanie danych.
Sterownik - rodzina modułów pośredniczących w komunikacji pomiędzy zewnętrznymi
urządzeniami i systemem KronosNET  
Konsola Zdalna - rodzina specjalistycznych końcówek przeznaczonych dla klientów
indywidualnych, straży pożarnych czy też policji
Menadżer Bazy Danych - program do zarządzania bazą danych.

Programy narzędziowe - programy do zarządzania, konfiguracji oraz diagnostyki systemu
oraz bazy danych
MSSQL - wysoko wydajny serwer bazodanowy firmy Microsoft w wersji darmowej lub
komercyjnej 

Taka architektura pozwala na:
wysoką niezawodność systemu (redundancja modułów)

możliwość rozproszenia 

bezpieczeństwo danych

dobór funkcjonalności do potrzeb
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3.2 Licencja

10 minut

Klucz HASP - urządzenie sprzętowe zawierające dane licencji systemu KronosNET:
Nazwa i numer instalacji

Produkt

Dostępna liczba obiektów

Data ważności licencji

Licencja odczytywana z klucza poprzez Kernel:
z klucza podłączonego przez port USB do komputera na którym uruchomiona jest usługa
Kernela
odbierana ze sterownika RemoteHASP, podłączonego do innego komputera, który
wyposażony jest w port USB

System działa bez klucza maksymalnie do 5 obiektów, ta opcja służy do testów i
demonstracji systemu
Naruszenie ograniczeń licencji skutkuje zatrzymaniem systemu (poza edycją danych)

Obowiązek aktualizacji klucza w przypadku wersji abonamentowej spoczywa na
użytkowniku systemu
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4 Prezentacja modułów

Dostępne w systemie moduły oraz omówienie zakresu ich funkcji
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4.1 Lista modułów

20 min

Konsola Monitoringu

Obsługa aktualnych alarmów

Podgląd danych obiektów

Generowania zestawień obsługi obiektów

Konsola Edycji

Wprowadzania  danych  obiektów,  klientów  oraz  definicji

niezbędnych do obsługi obiektu, w tym parametrów:
omonitorowania,

o serwisowania, 

o rozliczenia

Konsola Serwisu

Zarządzanie zleceniami technicznymi, w tym:

o serwisami

o konserwacjami

o instalacjami

omodernizacjami

o demontażami

Dostęp do danych urządzeń obiektów

Zestawienia prac serwisowych. 

Konsola Wideo

Obsługa kamer z wielu obiektów

Obsługa aktualnych alarmów

Dostęp do podstawowych danych obiektu

Konsola Rozliczeń

Prowadzenie rozliczeń z klientami

generowanie faktur na podstawie umów

Mechanizmy eksportu faktur i importu należności
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Narzędzia konfiguracyjne - Tools

Konfiguracja modułów lokalnych

Zarządzanie lokalnymi usługami (sterownikami)

Kontrola pracy systemu

Zarządzanie użytkownikami 

Zarządzanie bazą danych - DBM

Wykonywanie i przywracanie kopii zapasowych bazy danych

Usuwanie i eksport danych dziennych i miesięcznych

Zarządzanie usługą silnika bazy danych

Sterowniki odbierające sygnały

Sterownik In PSTN - Rodzina sterowników odbierających sygnały pochodzące

z kanału telefonicznego.

Sterownik In Radio - Rodzina sterowników odbierających sygnały pochodzące

z kanału radiowego.

Sterownik  In  GSM/GPRS  -  Rodzina  sterowników  odbierających  sygnały

pochodzące z kanału opartego o sieć GSM. 

Sterownik In WAN - Rodzina sterowników odbierających sygnały pochodzące

z sieci informatycznych.

Sterowniki wysyłające dane

Sterownik Out GSMGate

o wysyła w formie wiadomości tekstowych informacje o dowolnym zdarzeniu

(np. alarm, zmiana stanu obiektu)
o na żadanie odsyła informacje o ostatnich sygnałach oraz stanie obiektów

Sterownik Out MailGate 

o wysyła w formie wiadomości poczty elektronicznej  informacje o dowolnym

zdarzeniu (np. alarm, zmiana stanu obiektu)
o okresowo generuje zestawienia i rozsyła pod wskazane adresy

Sterowniki udostępniające dane

Sterownik  Out  MobilePatrol  -  sterownik  udostępnia  dane  dla  aplikacji

Mobilnych Grup Interwencyjnych na urządzenia mobilne

Sterownik  Out  MobileService  -  sterownik  udostępnia  dane  dla  aplikacji

Mobilnych Serwisów na urządzenia mobilne
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Sterownik  Out  ClientConsole  -  sterownik  udostępnia  dane  dla  klienta

indywidualnego poprzez aplikację Konsoli Klienta

Sterownik  Out  AlarmConsole  -  sterownik  udostępnia  dane  i  informuje  o

zdarzeniach alarmowych poprzez aplikację Konsoli Alarmowej
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4.2 Logowanie do systemu

10 min

Logowanie w systemie po uruchomieniu Konsoli
użytkownik domyślny next

hasło next

Użytkownik next jest domyślnie dostępny we wszystkich konsolach.

Logowanie możliwe jest po połączeniu Konsoli z Kernelem.

Po zalogowaniu do dowolnej Konsoli dostępne są wspólne funkcje:
Czas systemowy, zajętość procesora oraz pamieci lokalnego komputera

Informowanie o błedzie systemu (buźka)

Czat pomiędzy innymi innymi użytkownikami

Baza wiedzy

Zakładka notatki
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4.3 Dodanie obiektu demo - Konsola Edycji

20 min

Podstawowe dane dla założenia pierwszego obiektu i obsługi alarmu:
Zakładka Definicje - jednorazowe uzupełnienie szablonów i słowników:
o Definicje alarmów i zdarzeń alarmowych
o Słowniki typów osób w systemie
o Słowniki miast obiektów
oMapy obiektów - typy map (google, openstreet, plik jpg)
o Szablon urządzenia - lista opisanych zdarzeń z urządzeń, możliwość importu szablonu

z pliku
Zakładka Konta - dodanie pierwszego obiektu
o Synonim - unikalny identyfikator obiektu w systemie (często jednoznaczny z numerem

sprzętowym - identyfikatorem urządzenia na obiekcie)
o Nazwa obiektu
o Dane ogólne: adres obiektu, kontakty na obiekt, pozycja obiektu
o Dane szczegółowe: 

Osoby: nazwa, priorytet, hasło i typy kontaktów
Uwagi: dodatkowe informacje związane z obiektem

o Urządzenia - dodanie nowego urządzenia z szablonu:
Numer sprzętowy - Fizyczny identyfikator urządzenia na obiekcie.
Urządzenie zwykłe - niezależna kopia szablonu urządzenia na obiekcie, możliwość
edycji sygnałów na obiekcie

Możliwość uzupełnienia danych domyślnymi, proponowanymi przez producenta systemu
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oraz stworzenia obiektu Demo z menu Pomoc
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4.4 Monitoring obiektów - Konsola Monitoringu

90 min

Wygląd i dostepne opcje zależne od konfiguracji oraz uprawnień użytkownika

4.4.1 Obsługa podstawowa

Zakładka stan, aktualne: 
o sygnały - informacja odebrane przez sterownik systemu KronosNET wysłane przez

urządzenie obiektowe (nadajnik)
o zdarzenia obiektów - informacje wygenerowana przez użytkownika lub system na

podstawie wykonanych czynności związanych z obsługą obiektu
o zdarzenia systemowe - informacje wygenerowana przez system KronosNET dotycząca

jego funkcjonowania
Tablica synoptyczna - graficzna reprezentacja obiektów

Alarmy - lista obiektów w stanie alarmu
o Nowe - Ręczne wygenerowanie alarmu - w celach demonstracyjnych lub przez

operatora (np po odebraniu informacji)
o Aktywne - Przejęcie alarmu do obsługi
o Zbiorcze informacje o obiekcie - dane obiektów wraz z uwagami, lista osób oraz



KronosNET2.1 Materiały szkoleniowe20

© 2012 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

sygnałów i zdarzeń od początku zdarzenia alarmowego
o Procedury obsługi alarmu (zamieszczane zazwyczaj gdy procedura dla obiektu różni się

od standardowej)
o Obsługa alarmu - komiks zdarzeń
o Zakończenie obsługi alarmu - raport automatyczny - zamknięty raport z obsługi alarmu

(brak możliwości jego edycji)
Serwisy - lista obiektów w trakcie serwisu, dla którego alarmy do czasu zakończenia nie
będa generowane
o Nowe - wygenerowanie serwisu (np. serwisant na obiekcie, serwis obiektu do określonej

godziny)
o Zmiana czasu zakończenia serwisu
o Lista wymaganych sygnałów - lista sygnałów weryfikująca odbiór obiektów
o Zakończenie serwisu:

informacja o nieodebranych sygnałach
raport automatyczny - zamknięty raport z obsługi serwisu (brak możliwości jego edycji)

4.4.2 Szczegółowa obsługa alarmu

Zaawansowana obsługa alarmu
o Alarmy zdalne - obsługiwane na innych stanowiskach
o Opóźnione - odłożone na określony czas
o Ręczne opóźnienie alarmu
o Przeniesienie alarmu do serwisu
o Przejęcie alarmu opóźnionego lub zdalnego
o Zakończenie alarmu raportem ręcznym
o Retransmisja ręczna alarmu do instalacji obcej lub określonego modułu (mailgate,

gsmgate, alarmconsole, itp)

4.4.3 Raporty

Raporty ręczne - możliwość edycji otwartego raportu lub dodania nowego raportu
ręcznego:
o Raporty alarmowe
o Raporty serwisowe
o Raporty informacyjne
o Raporty dzienne 

4.4.4 Dane obiektu

Wyszukanie obiektu w bazie:
o typ obiektu (budynek, pojazd, osoba, grupa interwencyjna, pojazd inkaso, strażnik,

maszyna vendingowa
o dane obiektu (synonim, nazwa, krótki opis, numer sprzętowy, identyfikator, osoba, hasło

osoby, kontakt, umowa, adres, wyposażenie)
Zbiorcze dane obiektu

Szczegółowe dane obiektu - dane szczegółowe dostępne również podczas obsługi alarmu
lub serwisu obiektu (w zależności od konfiguracji)
o Informacje - dane obiektu z opcją kontaktu na obiekt (telefon, mail, sms)
o Uwagi
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o Osoby - szczegóły osób z podziałem na podsystemy z opcją kontaktu do wybranej
osoby (telefon, mail, sms)
o Sygnały i zdarzenia - wraz z historia za podany okres
o Grupy sygnałów - informacje o stanie grupy sygnałów i ostatnim sygnale z grupy (np.

stan obiektu)
o Urządzenia, szczegóły urządzeń obiektu:

Kontrola łączności urządzeń
Lista urządzeń oraz sygnałów
Komendy
Słowniki

o Funkcje - kontrola obiektu generująca stan alarmowy w zależności od czasu lub/i sygnału
Funkcja stanu - Kontrola w wyznaczonych ramach czasowych określonego stanu
grupy sygnałów obiektu (np. określenie czy obiekt jest zamknięty w godzinach
nocnych)
Funkcja zadań - Przypomnienie o konieczności wykonania zadania
Funkcja okresowa - Kontrola, czy dany sygnał wystąpił w określonych odstępach
czasu
Funkcja zakresu - Badanie wystąpienia sygnału w konkretnych granicach czasowych z
określonym cyklem powtarzania

o Ścieżki -  Obszar poruszania się strażnika, na którym rozmieszczone są punkty odbicia
o Plan obiektu - wraz z pierwszymi lub ostatnimi naruszeniami
oMapa obiektu - wraz z aktualną lub historyczną pozycją (za podany okres)
o Obszary - monitoring pozycji w wyznaczonych strefach
o Kamery - podgląd obrazu z kamer www lub rejestratorów poprzez WEB lub biblioteki (dla

obsługiwanych rejestratorów poprzez biblioteki funkcje zaawansowane, np. PTZ)
o Poziom mocy sygnału - wykresy na podstawie wartości sygnałów
oWyposażenie
o Umowy
o Blokady -  Ignorowanie alarmów i sygnałów z wybranego obiektu

Blokady obiektu - lista ustawionych w Konsoli Edycji blokad
Blokady funkcji - lista ustawionych blokad funkcji z możliwością dodania lub edycji
blokady

o Notatki - notatki operatora związane z obiektem
o Lista raportów (zamkniętych) z dni wstecz
o Zestawienie zleceń serwisowych - lista dokumentów z mozliwością wystawienia nowego

zlecenia serwisowego
o Pliki multimedialne - zapisane w bazie zdjęcia lub filmy z kamer lub rejestratorów
o Płatności - zestawienie wygenerowanych dla obiektu płatności z możliwością

wygenerowania płatności ręcznej przez operatora (w zależności od umowy)
o Zestawienie intensywności alarmów

4.4.5 Zestawienia

Zasady filtrów oraz filtry zaawansowane

Zestawienia:
o Sygnałów
o Zdarzeń
o Zdarzeń systemowych
o Raportów (zamkniętych)
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o Grup sygnałów
o Naruszonych funkcji:

Kontroli łączności
Funkcji okresowych
Funkcji stanów
Milczących obiektów

o Ilości alarmów
o Ilości raportów
o Intensywności alarmów
o Ilości zdarzeń
o Dokumentów serwisowych
o Plików multimedialnych
o Zestawienia czasu pracy (na podstawie sygnałów rozpoczęcia/zakończenia pracy)
o Pozycji obiektów
o Sygnałów i zdarzeń
o Przejechanego dystansu (na podstawie historii pozycji obiektu)
o Poprawności obchodów - dla funkcji obchodu

4.4.6 Narzędzia

Panel obsługi alarmu - automatycznie wyświetlanie danych obiektu w zależności od
odebranego alarmu (np. pozycja lub kamery)
Moduł zarządzania grupami interwencyjnymi
o aktualna pozycja grup interwencyjnych oraz obiektów w stanie alarmowym
o zarządzanie mobilnymi patrolami

Wykonywanie połączeń telefonicznych

Wyciszenie dźwięku (do kolejnego alarmu)

Dodatkowe narzędzia (z menu programu)
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4.5 Zarządzanie zleceniami serwisowymi - Konsola Serwisu

30 min

Obsługa zleceń technicznych na obiektu
o Serwisowych
o Konserwacji
o Instalacji
oModernizacji
o Demontażu

4.5.1 Zlecenia otwarte

Otwarte zlecenia serwisowe, konserwacji, instalacji, modernizacji oraz demontażu

Statusy  zleceń
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o Nowy
wygenerowane ręcznie z Konsoli Serwisu
wygenerowane ręcznie z Konsoli Monitoringu (zlecenie serwisowe)
wygenerowane automatycznie zgodnie z kalendarzem konserwacji z Konsoli Edycji
(zlecenia konserwacji)
wygenerowane automatycznie na podstawie jako reakcja na określone zdarzenie lub
sekwencje zdarzeń (poprzez mechanizm akcji)

o Zaakceptowany
o Odrzucony - zapisanie i zamknięcie dokumentu
o Przypisany 
oWykonany
o Sprawdzony
o Zawieszony
o Zakończony - zapisanie i zamkniecie dokumentu

4.5.2 Szczegóły zleceń

Dane zlecenia:
o Klient, obiekt
o Priorytet
o Zaawansowanie
o Osoba wykonująca
o Czas całkowity - czas zlecania (uzupełniany ręcznie lub automatycznie)
o Zdarzenia
o Koszty dodatkowe

Serwis:
o Zgłoszony przez
o Opis usterki
o Opis naprawy
oWyposażenie
o Koszty

Konserwacja
oWynik konserwacji
o Przewidywana data kolejnej konserwacji

Instalacja
o Rozpocząć po/zakończyć przed
o Opis wymagań
o Rezultat montażu
oWyposażenie 
o Koszty

Modernizacja
o Rozpocząć po/zakończyć przed
o Opis wymagań
o Rezultat modernizacji
oWyposażenie
o Koszty
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Demontaż
o Rozpocząć po/zakończyć przed
o Przyczyna (demontażu)
oWyposażenie

4.5.3 Zlecenia zamknięte

Zlecenia zamkniete - brak mozliwosci edycji 

Wyszukiwanie zleceń
o Numer dokumentu
o Klient, konto
o Zamkniętych pomiędzy

4.5.4 Dane obiektu

Wyszukanie obiektu w bazie:
o typ obiektu (budynek, pojazd, osoba, grupa interwencyjna, pojazd inkaso, strażnik,

maszyna vendingowa
o dane obiektu (synonim, nazwa, krótki opis, numer sprzętowy, identyfikator, osoba, hasło

osoby, kontakt, umowa, adres, wyposażenie)
Dane obiektu:
o Szczegółowe dane obiektu
o Osoby - szczegóły osób z podziałem na podsystemy
oWyposażenie
o Umowy
o Plany obiektu
o Urządzenia - szczegóły urządzeń obiektu:

Sygnały i grupy sygnałów

Kontrola łączności
o Sygnały i zdarzenia
o Historia raportów
o Kalendarz modernizacji oraz zamknięte dokumenty
o Płatności

Dane klienta

4.5.5 Zestawienia

Zestawienie wykonanych zleceń - z podziałem na osoby, liczbe wykonanych usług oraz
czasy realizacji
o konserwacji
o serwisów
omontaży (modernizacji, instalacji, demontaży)

Szczegółowe zestawienie wykonanych zleceń -  lista zleceń z możliwością ich podglądu:
o konserwacji
o serwisów
omodernizacji, instalacji, demontaży

Zestawienie dzienne wykonanych prac serwisowych - wykres 

Zestawienie milczących obiektów
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Zestawienie planowanych konserwacji
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4.6 Wideoweryfikacja - Konsola Wideo

30 min

4.6.1 Układy kamer

Widoczność obiektu

Wybór układu kamer

Wybór kamery z widocznego obiektu do układu

Zapis układu

4.6.2 Obsługa kamery

Dla wybranej kamery dostępna funkcja
o nagrywanie pojedynczego obrazu

Dla kamer, korzystajacych z bibliotek kamer mogę być dostępne dodatkowe funkcję (w
zależności od urządzenia oraz biblioteki)
o ruch kamerą
o oddalanie oraz zbliżanie obrazu z kamery
o nagrywanie sekwencji obrazu
o zmiena ostrość obrazu
o podgląd archiwalnych nagrań z urządzenia



KronosNET2.1 Materiały szkoleniowe28

© 2012 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

4.6.3 Dane obiektu oraz obsługa alarmu

Dane obiektu po podwójnym kliknięciu wybranej kamery:

o Zbiorcze informacje o obiekcie (m.in. adres, kontakty, osoby)

o Zestawienie plików multimedialnych (zapisane w bazie obrazy, filmy, dźwięki z obiektu)

o Zestawienie sygnałów i zdarzeń

Obsługa alarmu 

o alarm sygnalizowany dźwiękiem oraz mruganiem ramki kamery

o przejecie przez podwójne kliknięcie wybranej kamery

o uproszczone usunięcie alarmu (bez raportu)
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4.7 Rozliczanie klientów - Konsola Rozliczeń

30 min

4.7.1 Fakturowanie

Nowa faktura
o Dane klienta
o Pozycje faktury
o Zamknięcie faktury

Korekta faktury - zmiany do zamkniętej faktury

Dokument sprzedaży

Kreator faktur - wygenerowanie faktur na podstawie płatności klientów
o wybór okresu i klientów do fakturowania
o wybór obiektów i płatności do fakturowania
o podgląd listy faktur do wygenerowania

Wydruk, zapis oraz wysłanie faktury

Eksport faktur oraz klientów do zewnętrznych systemów

Import klientów oraz należności z zewnętrznych systemów
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4.7.2 Dane obiektów

Wyszukanie obiektu w bazie:
o typ obiektu (budynek, pojazd, osoba, grupa interwencyjna, pojazd inkaso, strażnik,

maszyna vendingowa
o dane obiektu (synonim, nazwa, krótki opis, numer sprzętowy, identyfikator, osoba, hasło

osoby, kontakt, umowa, adres, wyposażenie)
Dane obiektu:
o Szczegółowe dane obiektu
o Umowy (wydruk oraz zapis do pliku)
o Płatności

4.7.3 Zestawienia

Zestawienie niezapłaconych faktur

Zestawienie klientów zalegających z opłami

Zestawienie wielkości sprzedaży

Zestawienie przychodów z podziałem na klientów i informacją o należnościach
uregulowanych oraz zaległych
Zestawienie generacji faktur

Zestawienie rejestru podatku
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4.8 Dostęp zdalny - Konsola Klienta

30 min
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Dostęp poprzez konsole wykonywalna (exe) lub przeglądarkę internetową

Logowanie w systemie - dostęp osoby obiektu wraz z ustalonymi uprawnieniami na
podstawie ustalonego loginu i hasła
Podgląd, eksport i edycja danych obiektu
o Informacje ogólne, dodanie oraz edycja kontaktów obiektu
o Osoby, dodanie oraz edycja danych osób
o Grupy sygnałów
o Sygnały obiektu:

sygnały,
wykresy, 
pozycje

o Zestawienie czasu pracy
o Historia zdarzeń
o Zestawienie ilościowe alarmów
o Zestawienie raportów
o Zestawienie dokumentów
o Zestawienie plików multimediów
o Kamery
o Historia płatności
o Blokady, dodanie lub edycja blokady na obiekcie
o Funkcje oraz dodanie lub edycja funkcji:

zadań, 
okresowe
stanu i zmiany stanu
zakresu

o obchody oraz dodanie obchodu
o Zestawienie poprawności obchodu
o Lista zmian oczekujących

Edycja danych wymaga akceptacji po stronie Konsoli Edycji
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Zestawienia
o sygnałów
o pozycji obiektów

Wiadomości - otrzymywanie oraz wysyłanie wiadomości do Konsoli Edycji
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4.9 Retransmisja alarmów - Konsola Alarmowa

20 min

Lista obiektów z podstawowymi danymi wybranych obiektów (z urządzeniem Konsoli

Alarmowej w Konsoli Edycji)
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Lista alarmów - zretransmitowane alarmy z systemu

Zdarzenia konsoli

Obsługa alarmu - przejęcie potwierdzenie oraz usunięcie wysyłane zwrotnie do systemu

Konfiguracja

o Komunikacja ze sterownikiem Konsoli Alarmowej

oMożliwość podłączenia jednego dowolnego sterownika odbiorczego bezpośrednio do

konsoli - lista sygnałów rozpoznawanych w urządzeniu Konsoli Alarmowej w Konsoli

Edycji
o Retransmisja alarmów z Konsoli Alarmowej do zewnętrznych systemów poprzez

bibliotekę
o Konfiguracja uprawnień lokalnych
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4.10 Wprowadzenie i edycja danych - Konsola Edycji

4.10.1 Definicje

15 min

Wzorce, listy, szablony pomocne przy tworzeniu obiektów:

Słowniki
oMiasta - lista miast dla obiektów
o Identyfikatory - dodatkowe pola (np. do filtrowania) określające obiekty, klientów lub osoby
o Typy osób 

Użytkownik do powiadomienia alarmu
Użytkownik do odwołania alarmu
Ochrona
Grupa interwencyjna
Serwis

o Typy umów
o Rodzaje usług
o Pozycje magazynowe
o Lista kontrolna
o Lista wyposażenia

Osoby - lista osób powiązana z obsługą obiektu (osoby do powiadomienia, ochrona,
serwis, grupy interwencyjne)
Globalne alarmy
o alarmy - możliwe typy alarmów w systemie (priorytet, nazwa kolor)
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priorytet ujemny alarmu - automatycznie normalizuje alarm o priorytecie przeciwnym
o zdarzenia alarmowe - zdarzenia systemowe, generujące alarm określonego typu (np.

ręcznie wysterowany alarm)'
o aktualizacja alarmów na obiektach 

alarm cichy
alarm opóźniony
dane alarmu - dodatkowe okno z danymi obiektu, w zależności od alarmu
ignoruj serwis
ignoruj blokadę

Wzory uwag - wzorce uwag dla obiektów

Wzory procedur obsługi alarmu 

Rady systemu ekspertowego - baza wiedzy dostępna w konsolach

Kalendarz dni świątecznych - określone dla funkcji

Mapy do pozycji obiektów
omapa obrazkowa jpg
omapa Navigo
omapa google
omapa openstreet
omapa własna

4.10.1.1 Definicje urządzeń

30 min

Wzorzec z sygnałami oraz parametrami urządzenia

Import szablonu urządzenia z pliku (xml)

Nowy szablon urządzenia (nazwa, sterownik, urządzenie zwykłe)
o Sygnały - lista zdarzeń z urządzenia

Kod - kod zdarzenia
Rozszerzenie (1-5) - dodatkowe informacje związane ze zdarzeniem
Kanał
Typ

dowolny, zewnętrzny, wewnętrzny, systemowy

pozycja - zmienia pozycje obiektu

rejestracja punktu

kontrola dostępu, zmiana trybu pracy przy kontroli dostępu - pozwala na kontrole
czasu pracy
ustawienie użytkownika urządzenia 

link
Opis 

znaczniki $ wstawiające wartość do opisu z wybranego pola
 Typ sygnału

sygnał informacyjny

sygnał alarmowy

alarm przekroczenia wartości
poziom niski oraz poziom wysoki
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wzór obliczania wartości
Wymagany w czasie serwisu

o Import lub eksport listy do pliku (csv)
o Grupy sygnałów - zbiór sygnałów, pozwalający określić stan obiektu

Typ
Nazwa i kolor dla stanu wysokiego i niskiego
Stan licznika
dodanie sygnału do grupy 
zmiana stanu oraz licznika grupy przez sygnał

Parametry
o Kontrola łączności - sprawdzenie dowolnego sygnału z urządzenia

alarm - generowany po naruszeniu kontroli łączności
częstotliwość oraz kanał
automatyczna normalizacja alarmu

o Linie wyjściowe - wysterowanie wyjścia lub komendy dla określonych urządzeń
o Parametry - dodatkowe dane dla określonych urządzeń

Szablony funkcji dla urządzenia
o Funkcje okresowe
o Funkcje stanu
o Funkcje zmiany stanu
o Funkcje zakresu

4.10.1.2 Definicje umów

30 min

Wzorce umów z ustalonymi płatnościami 

Dane ogólne
o Nazwa, typ
o Opłata za wystawienie umowy
o Okres ważności umowy
o Kara umowna za rozwiązanie umowy

Płatności - automatycznie generowane płatności
o Nazwa, identyfikator, kod kreskowy
o Płatność abonamentowa - znacznik dla generatora faktur
o Płatność zdarzeniowa - na określone zdarzenie w systemie
o Płatność cykliczna - generowana co podany okres
o Opłata - cena i podatek dla płatności
o Okres płatności - dla naliczania rabatów
o Rabaty - rabaty dla danej płatności

Pieniężny lub procentowy
Przez cały okres trwania umowy, lub określoną liczbę okresów płatności
Maksymalna ilość rabatów w okresie
Maksymalna ilość rabatów dla całej umowy

Rodzaje usług 
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Treść umowy - umowa tekstowa lub obrazkowa
o znaczniki $ w treści umowy

4.10.2 Konta

Listy z danymi obiektów oraz klientów

4.10.2.1 Nowe konto obiektu

Dodanie nowego konta obiektu
o Synonim - unikalny identyfikator obiektu w systemie
o Nazwa
o Grupa obiektów - zbiór obiektów, możliwych do obsługi przez określoną konsolę

4.10.2.2 Dane podstawowe

20 min

Dane podstawowe obiektu
o Ogólne:

Strefa czasowa - dla obliczania funkcji w przypadku monitoringu obiektów w różnych
strefach czasowych
Typ obiektu:

budynek

osoba 

strażnik

pojazd

pojazd grupy interwencyjnej

pojazd inkaso

automat vendingowy
Krótki opis oraz opis obiektu

o Dodatkowe 1 - szczegóły obiektu w zależności od typu obiektu (np adres dla budynku)
Kontrola dojazdu grupy interwencyjnej

o Dodatkowe 2
Identyfikatory obiektu
Lista kontrolna

o Kontakty na obiekt
Priorytet
Typ kontaktu
Godziny oraz opis

o Pozycja obiektu - aktualna pozycja wyświetlana na mapie
pobranie pozycji obiektu z mapy

o Blokada obiektu
Stała, tymczasowa
funkcji
urządzenia
grupy sygnałów

oWyposażenie obiektu
o Obsługa obiektu
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Dostępny przez sms/web
Monitorowany/serwisowany/rozliczany
Wyłączenie obiektu z systemu

4.10.2.3 Dane szczegółowe

30 min

Dane szczegółowe
o Osoby

Dane ogólne - nazwa, typ, priorytet, hasła
Kontakty - lista kontaktów do wybranej osoby

Typ kontaktu (telefony, maile, automatyczny e-mail i automatyczny sms)
Okresy ważności osoby
Blokady
Alarmy
Zdjęcie
Grupy - podsystemy
Powiązania - powiązanie osoby z systemowym użytkownikiem (dla logowania w
konsolach mobilnych)
Identyfikatory
Zdalny dostęp - dostęp osoby przez Konsole Klienta z określonymi uprawnieniami

o Procedury - procedury obsługi alarmu dla obiektu (nowe lub z definicji)
o Uwagi

uwaga ręczna lub z szablonu
okres ważności i blokada uwagi

o Notatki stałe oraz tymczasowe - związane z obiektem notatki (możliwość dodania
również z Konsoli Monitoringu)
o Plany obiektu - schemat w formie pliku jpg z powiązaniymi sygnałami (np. czujki) oraz

wyposażeniem obiektu
Kamery 
o Kamera web - kamera dostępna również przez przeglądarkę
o Biblioteka kamery - bezpośrednia obsługa określonych kamer

RoboGuards - sterowanie robotem z poziomu Konsoli Monitoringu

Zlecenia konserwacji - harmonogram wygenerowania zleceń konserwacji (w Konsoli
Serwisu) dla obiektu

4.10.2.4 Dodanie urządzenia

Dodanie urządzenia obiektu
o Z definicji urządzeń - dodanie urządzenia ze zdefiniowanego wczesniej szablonu
o Nowe urządzenie - dodanie urządzenia bez określonych sygnałów i parametrów
o Urządzenie obiektu - skopiowanie urządzenia z innego obiektu

Dane urządzenia
o  Sterownik - z jakiego sterownika należy przyjmować sygnały,
o  Numer sprzętowy - numer urządzenia który jest związany z tym obiektem,
o  Port - liczba porządkowa aktywnego portu z konfiguracji sterownika, z którego przyszedł
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sygnał,
o  Gniazdo - numer gniazda w stacji bazowej, z którego przyszedł sygnał (można wpisać

numery kilku gniazd po przecinku),
o Typ urządzenia

zwykłe - przypisane bezpośrednio do obiektu i niezależne od szablanów,
wirtualne - pozostawione w definicjach i wspólne dla wszystkich przypisanych obiektów
konsoli alarmowej - urządzenie obsługiwane dla końcówki alarmowej poprzez Konsole
Alarmową,
konsoli grup interwencyjnych - urządzenie dla grup interwencyjnych (PDA z aplikacją
MobilePatrolCosnole).

o Pozwól na scalanie grup sygnałów - scalanie grup sygnałów o takich samych nazwach z
innych urządzeń na obiekcie

Sygnały i grupy sygnałów - analogicznie jak w definicjach 
o dla urządzeń wirtualnych brak możliwości edycji sygnałów
omożliwość podejrzenia sygnałów historycznych dla wybranego urządzenia
o znaczniki $ w opisie sygnałów - wstawienie wartości z wybranej kolumny do opisu

sygnału 
$C - kod zdarzenia
$E1, $E2, $E3, $E4, $E5 - rozszerzenie 1,2,3,4 lub 5
$V - wartość

Słowniki - zastąpienie wartości z wybranej kolumny (kod $C, rozszerzenie 1, 2 lub 3)
określoną nazwą w opisie
o Strefy - znaczniki $CL, $E1L, $E2L, $E3L w opisie sygnału
o Podsystemy - znaczniki $CZ, $E1Z, $E2Z,  $E3Z w opisie sygnału
o Użytkownicy - znaczniki $CU, $E1U, $E2U, $E3U w opisie sygnału
o Punkty - znaczniki $CT, $E1T, $E2T, $E3T w opisie sygnału
o Grupy sygnałów - $GN, gdzie N wartość dla grupy w opisie grupy sygnałów

Parametry - analogicznie jak w definicjach

4.10.2.5 Obchody

Ustalony harmonogram odebrania sygnałów (odbić punktów ścieżki)
Nowy obchód
o Alarm - generowany w przypadku braku odebrania sygnału
o Typ ścieżki

Prosty - kolejność oraz czas odebrania sygnałów dowolny w ramach okresu odbicia
punktów
Zaawansowany - określona kolejność oraz margines na odebrania sygnałów w ramach
ścieżki

o Typ kalendarza
Konkretna data, konkretny dzień tygodnia, konkretny dzień miesiaca
Codziennie, Poniedziałek - Piątek, Sobota - Niedziela
Ścieżka uruchamiana przez akcję

o Dni świąteczne oraz nieświąteczne - według kalendarza świąt w definicjach
o Powtarzaj cyklicznie 
o Okresy ważności - obchód stały i tymczasowy

Dodanie sygnałów do obchodu
o Filtrowanie sygnałów dla obchodu według typu
oMożliwość zmiany alarmu, generowanego przez brak odbicia konkretnego punktu
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o Dla ścieżek zaawansowanych ustalenie czasu na ścieżce oraz tolerancji (przed i po)

4.10.2.6 Monitoring

Alarmy - reguły dla globalnych alarmów na wybranym obiekcie:
o opóźniony
o dane alarmu
o cichy
o ignoruj serwis/blokadę

Funkcje - automatyczna kontrola obiektu generująca stan alarmowy w zależności od czasu
lub sygnału,
o zadań - przypomnienie o konieczności wykonania zadania
o okresowa - kontrola odebrania dowolnego sygnału z grupy sygnałów w podanym czasie 
o stanu - kontrola w wyznaczonych ramach czasowych określonego stanu oraz zmiany

stanów grupy sygnałów,
o zmiany stanu  - kontrola w wyznaczonych ramach czasowych zmiany stanów grupy

sygnałów,
o zakresu - kontrola z tolerancją odebrania dowolnego sygnału z grupy sygnałów w

podanym czasie 
Typy kalendarza
o Konkretna data, konkretny dzień tygodnia, konkretny dzień miesiaca
o Codziennie, Poniedziałek - Piątek, Sobota - Niedziela
o Dni świąteczne oraz nieświąteczne - według kalendarza świąt w definicjach
o Okresy ważności - funkcje stałe i tymczasowe

4.10.2.7 Akcje

Generowanie określonych reakcji w odpowiedzi na zdarzenie lub sekwencje zdarzeń
Akcje może wywołać zdarzenie lub sekwencja:
o Alarm,
o Generacja płatności,
o Generacja raportu,
o Generacja zdarzenia obiektu,
o Odebranie sygnału,
o Rozpoczęcie umowy,
o Serwis,
o Utworzenie dokumentu,
o Zakończenie umowy,
o Zmiana stanu grupy sygnałów,

Możliwe reakcje to:
o Kontrola obchodu (akcje zaawansowane) - rozpoczęcie ścieżki
o Potwierdzenie sygnału (akcje zaawansowane),
o Retransmisja alarmu,
o Retransmisja serwisu,
o Retransmisja sygnału,
o Retransmisja zdarzenia,
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o Retransmisja zmiany stanu grupy sygnałów,
o Ustawienie blokady (akcje zaawansowane),
oWygenerowanie alarmu,
oWygenerowanie dokumentu (akcje zaawansowane),
oWygenerowanie płatności (akcje zaawansowane),
oWygenerowanie serwisu,
oWygenerowanie sygnału,
oWygenerowanie zdarzenia obiektu,
oWysłanie SMSa,
oWysłanie komendy do sterownika (akcje zaawansowane),
oWysłanie wiadomości e-mail.

4.10.2.8 Monitoring w strefach

Kontrola pozycji obiektu w określonej strefie w zależności od kalendarza
Nowy obszar
o Alarm - generowany w przypadku naruszenia obszaru
o Kalendarz

Konkretna data, konkretny dzień tygodnia, konkretny dzień miesiaca
Codziennie, Poniedziałek - Piątek, Sobota - Niedziela
Dni świąteczne oraz nieświąteczne - według kalendarza świąt w definicjach

o Rodzaj mapy - zaznaczenie obszaru na zdefiniowanej wcześniej mapie
koło, kwadrat, poligon (wielokąt)
obszary w których może oraz nie może przebywać

4.10.2.9 Historia zmian

Historia zmian - szczegóły zmian danych obiektu

Karta obiektu - wybrane dane obiektu z możliwością wydruku

Zmiany na obiekcie - zmiany klienta czekające na akceptację lub odrzucenie

4.10.2.10 Umowy

Nowa umowa - bez zdefiniowanych danych umowy

Umowa z szablonu - kopia umowy z definicji

Wygenerowanie płatności okolicznościowej - zdefiniowanej na umowie

Płatności generowane dla obiektów klientów 

4.10.2.11Klient

Klient - osoba bądź firma będąca właścicielem obiektu lub obiektów. Klient jest stroną, z
którą rozliczane są świadczone usługi.
Płatności generowane są dla klientów na podstawie umów obiektów klienta.

Dodanie nowego klienta
o Uzupełnienie danych klienta
o Powiązanie obiektu z klientem

4.10.3 Zestawienia

15 min
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Kreator zestawień zawierający wybrane dane obiektów
Nowe zestawienie
o Dane do wyboru
o Filtrowanie wybranych danych 

Eksport do pliku, wydruk, wysłanie mailem

Historia czatu użytkowników 

4.10.4 Poczta

10 min

Odbieranie i wysyłanie wiadomości do klientów (użytkowników zdalnych)

4.10.5 Usunięte i zdalne obiekty

10 min

Lista obiektów
usuniętych - podstawowe dane usuniętych obiektów

zdalnych - przesłanych do systemu z instalacji obcej 
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4.11 Konsole Mobilne

30 min
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Mobilna Konsola Monitoringu
o obsługa alarmu

Mobilna Konsola Grup Interwencyjnych - zarządzenie grupami interwencyjnymi
o Dostęp  - osoba na obiekcie typu Grupa Interwencyjna, powiązana z użytkownikiem

systemowym
o Obsługa alarmu - przyjęcie, na miejscu, zakończenie
o Podgląd pozycji obiektu na mapie
o Otrzymywanie wiadomości od operatorów

Mobilna Konsola Serwisu
o Dostęp - osoba typu serwis na obieckie, powiązana z użytkownikiem systemowym
o Sygnały z udostępnionych obiektów
o Dokumenty 
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4.12 Narządzia administracyjne
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4.12.1 Zarządzanie i kontrola pracy systemu

20 min

Work Status - podgląd stanu pracy modułów w systemie

Tools - konfiguracja, kontrola oraz zarządzanie systemem
o System

Moduły - podgląd stanu pracy modułów w systemie
Użytkownicy - zarządzanie użytkownikami oraz ich uprawnieniami (zaszyfrowane dane
zapisane w pliku security.dat)
Lista zdarzeń systemowych (błędów oraz zdarzeń informacyjnych) - zdarzenia
zapisywane w plikach 

o Usługi - zarządzanie lokalnymi usługami systemu Kronos oraz silnika bazy danych
o Konfiguracja - lokalna konfiguracja modułów
o Dodanie wtyczki konfiguracyjnej (ocx)
o Dodanie biblioteki kamer 
o Informacja o licencji (menu górne)
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4.12.2 Konfiguracja systemu

20 min

Konfiguracja odczytywana przy starcie modułu - przy zmianie konfiguracji konieczny restart
modułu, którego konfiguracja dotyczy
Konfiguracja ogólna - dotyczy wszystkich lokalnych modułów
o Lista kerneli
o Katalog programu, klucze szyfrowania, rozmiar czcionki
o Konfiguracja zapisana dla użytkownika systemu Windows lub dla stanowiska

Konfiguracja modułów
o nazwa modułu
o opcjonalne hasło modułu
o opcjonalny adres statyczny IP - wyświetlany na liscie modułów

Konfiguracja Konsoli Monitoringu - opcje dostosowujace korzystanie z modułu

Konfiguracja Konsoli Rozliczeń, Serwisu, Wideo

Konfiguracja Kernela
o Port kernela
o Ciąg połączenia z bazą danych
o Synchronizacja czasu modułów z Kernelem
o Instalacje obce
o Grupy obiektów, przypisanie grup do modułów, hasła modułów
o Kernele zapasowe
o Zaawansowane

Sterowniki
o Uaktywnij logowanie
o Dodaj port sterownika
o Komunikacja z użyciem potoków

Multiplekser - moduł udostępniający zapasowy tor transmisji danych do Kernela (GPRS)

Process Control - kontrola uruchamianych procesów oraz przekroczenia zasobów

4.12.3 Konfiguracja modułów dodatkowych

30 min

Konfiguracja Konsoli Klienta 

Konfiguracja Konsoli WEB

Konfiguracja Konsoli Alarmowej

Konfiguracja Mobilnej Konsoli Patrolowej

Konfiguracja Mobilnej Konsoli Serwisowej

Konfiguracja GSMGate

Konfiguracja MailGate
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4.12.4 Zarządzanie bazą danych - moduł DBM

20 min

Kopie bezpieczeństwa

Dane tymczasowe - eksport, usunięcie oraz import

Pliki bazy - podłączenie, odłączenie oraz kompresja plików

Administracja serwerem bazodanowym - typy uwierzytelniania, ilość przydzielonej pamięci

4.12.5 Aktualizacja licencji systemu

10 min

Licencja odczytywana z klucza poprzez Kernel:
o z klucza podłączonego przez port USB do komputera na którym uruchomiona jest usługa

Kernela
o odbierana ze sterownika RemoteHASP, podłączonego do innego komputera, który

wyposażony jest w port USB
Aktualizacja wartości klucza
o HASPClient - reczna aktualizacja z serwerami NEXT
o AutoHasp - cykliczne porownanie wartosci w kluczu oraz na serwerach NEXT
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5 Ćwiczenia

Rozdział zawiera sugestie ćwiczeń z zakresu obsługi systemu KronosNET2.1
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5.1 Instalacja i uruchomienie systemu

Instalacja składników serwera systemu
Podczas instalacji wybrać Instalację niestandardowa, następnie zaznaczyć opcję:
o Kernel
o Konsole
o Sterowniki:

sterownik UniversalInOut oraz generator sygnałów
o Biblioteki kamer
o Narzędzia:

KronosTools
KronosDB
WorkStatus

o Instrukcje
o Klucz sprzętowy
o Silnik bazy danych

W zależności od zakresu szkolenia, zainstalować również:
oModuły zewnętrzne
o Sterowniki dla modułów zewnętrznych
o Sterowniki wybranych urządzeń

Po restarcie systemu uruchomić Konsolę Edycji i zarejestrować się w systemie (login i
hasło next)

Instalacja i podłączenie stacji roboczej
Podczas instalacji wybrać instalację kliencką

Po zakończeniu instalacji uruchomić program narzędziowy Tools

Z panelu po lewej stronie rozwinąć konfigurację - wybrać Ogólną

Na liście Kerneli podać adres IP serwera oraz port Kernela

Uruchomić Konsolę Edycji i zarejestrować się w systemie (login i hasło next)

Dodanie domyślnych definicji oraz stworzenie obiektu demo
Po zarejestrowaniu się w systemie przejść na zakładke definicje

Dodać z menu górnego domyślne alarmy, zdarzenia alarmowe, typy osób

Przejść na zakładkę konta, dodać z menu górnego obiekt demo o unikalnym w ramach
systemu synonimie



KronosNET2.1 Materiały szkoleniowe54

© 2012 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

5.2 Konsola Monitoringu

Wygenerowanie, obsługa i zakończenie ręcznego alarmu
Wygenerować alarm ręczny z obiektu o wybranym synonimie

Po przejęciu alarmu zapoznać się z podstawowymi danymi obiektu

Potwierdzić za pomocą komiksu alarmowego operacje:
o wysłanie grupy interwencyjnej
o poinformowania o alarmie osoby obiektu
o odwołania alarmu przez upoważnioną osobę obiektu
o odwołanie grupy interwencyjnej
o koniec obsługi alarmu

Zakończyć alarm raportem automatycznym

Zmiana szczegółów w raporcie obsługi alarmu
Wygenerować alarm ręczny z obiektu o wybranym synonimie

Po przejęciu alarmu zapoznać się z podstawowymi danymi obiektu

Potwierdzić za pomocą komiksu alarmowego operacje:
o wysłanie grupy interwencyjnej
o poinformowania o alarmie osoby obiektu
o potwierdzenia zasadności alarmu przez upoważnioną osobę obiektu
o przybycie grupy interwencyjnej
o alarm zasadny
o inne operacje - powiadomienie policji
o koniec obsługi alarmu

Zakończyć alarm raportem ręcznym

Na zakładce raporty wybrać raport z alarmu

Uzupełnić opis raportu oraz zmodyfikować czas końca zdarzenia

Zapisać zmiany i zamknąć dokument

Zgłoszenie 2-godzinnego serwisu obiektu
Na zakładce serwisy dodać nowy serwis

Wyszukać obiekt, wpisać wykonawce oraz czas zakończenia i wygenerować nowy
serwis
Po przejęciu serwisu zapoznać się z podstawowymi danymi obiektu

Zmienić czas zakończenia serwisu

W danych serwisu sprawdzić sygnały wymagane w trakcie serwisu

Zakończyć serwis raportem automatycznym

Konsola Monitoringu Raport dzienny z przebiegu służby
Na zakładce raporty stworzyć raport dzienny

Określić początek i koniec służby oraz wybrać operatorów

Potwierdzić alarmy, serwisy i wysłane grupy interwencyjne

Uzupełnić opis oraz zamknąć raport

Konsola Monitoringu Wygenerowanie zlecenia serwisowego
Na zakładce Dane obiektów wyszukać wybrany obiekt 

W Zestawieniach wystawionych zleceń serwisowych dodać nowe zlecenie z opisem
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zgłoszonej usterki
Wyszukać wystawione zlecenie i sprawdzić jego status
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5.3 Konsola Serwisu

Obsługa wystawionego zlecenia serwisowego
Na zakładce otwartych dokumentów wyszukać i wybrać zlecenie serwisowe

Przypisać zlecenie poprzez wybranie osoby wykonującej

Ustalić priorytet oraz zaawansowanie prac

Uzupełnić opis naprawy

Uzupełnić automatycznie czas wykonania

Wprowadzić koszty oraz koszty dodatkowe dotyczące zlecenia

Zmienić status zlecenia na zakończony i zapisać zmiany

Wystawienie zlecenia modernizacji
Na zakładce otwartych dokumentów wybrać modernizacje

Dodać nowe zlecenie dla wyszukanego obiektu

Przypisać zlecenie poprzez wybranie osoby wykonującej

Ustalić szczegóły zlecenia (rozpocznij po, zakończ przed oraz opis wymagań)

Ustalić priorytet oraz zaawansowanie zlecenia

Uzupełnić rezultat montażu oraz czas wykonania

Dodać wyposażenie oraz koszty związane ze zleceniem

Zmienić status zlecenia na zakończony i zapisać zmiany

Wyszukanie i eksport zamkniętego zlecenia
Na zakładce zamkniętych dokumentów wybrać datę zamknięcia zlecenia

Eksport zamkniętego zlecenia do pliku

Kontrola kalendarza konserwacji dla obiektu
Na zakładce Obiekty wyszukać obiekt

W danych obiektu wyszukać szczegóły dotyczące kalendarza konserwacji

Podać kiedy zostania wygenerowana kolejna konserwacja dla obiektu

Kontrola planowanych konserwacji na przyszły miesiąc
Na zakładce zestawienia wyszukać zestawienie planowanych konserwacji

Wybrać miesiąc oraz rok oraz zatwierdzić dane
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5.4 Konsola Edycji

Dodanie szablonu sygnałów urządzenia
Na zakładce definicje dodać nowy szablon urządzenia, 

do szablonu dodać sygnały wraz z kodem zdarzenia:
o sygnał testowy - kod '00'
o sygnał włamaniowy (alarm) - kod '01' 
o sygnał napadowy (alarm) - kod '02'
o sygnał uzbrojenia (alarm) - kod '11'
o sygnał rozbrojenia (alarm) - kod '21'
o sygnał temperatury (alarm przekroczenia wartości) - kod '99'

stworzyć grupę sygnałów stan obiektu oraz przeciągnąć odpowiednie sygnały 

na parametrach ustalić kontrole braku łączności

Dodanie nowego obiektu z podstawowymi danymi
Na zakładce konta dodać nowy obiekt, uzupełnić synonim oraz nazwę obiektu, oraz
dane podstawowe:
o Krótki opis,
o adres
o kontakty
o pozycja obiektu
o osobe z hasłem odwoławczym oraz kontaktem
o uwagi
o notatki

oraz zatwierdzić wprowadzone dane

Dodanie urządzenia obiektu i uzupełnienie listy sygnałów
Na obiekcie w urządzeniach dodać urządzenie z szablonu

Uzupełnić sterownik, numer sprzętowy, urządzenie zwykłe

dodać do listy sygnałów włamaniowy z linii 1 (alarm) - kod: '01' rozszerzenie1: '01'

Dodanie znaczników w opisie sygnałów oraz uzupełnienie słowników urządzenia
Do opisu sygnału włamaniowego (kod: '01' rozszerzenie1: '*') dodać znacznik strefy
$E1L)
W słownikach opisać strefę '02' - korytarz

Wygenerować i porównać analizę sygnałów o kodzie '01' z rozszerzeniem1: '01','02'
oraz '03'

Dodanie obchodu na obiekcie
Na zakładce urządzeń obiektu dodać nowe urządzenie zwykłe

Na urządzeniu dodać 2 sygnały typu rejestracja punktu o kodzie: READ oraz
rozszerzeniach1: 
o '0001' (Brama)  oraz
o '0002' (Magazyn)

Dodać obchód zaawansowany, generowany codziennie od 20:00 do 6:00 powtarzany co
1 godzinę
Dodać sygnały odbić punktów do obchodu z tolerancją przed i po 5 minut:
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o Brama czas na ścieżce 5 minut,
oMagazyn czas na ścieżce 10 minut

Dodanie kontroli uzbrojenia obiektu
Na zakładce monitoring dodać funkcję dla kontroli stanu obiektu:
o Uzbrojenia obiektu od poniedziałku do piątku w godzinach 20:00 - 07:00 (dni robocze)
o Uzbrojenia obiektu w soboty i niedziele (24h) (dni robocze)
o Uzbrojenia obiektu w święta (24h)
o Rozbrojenia obiektu od godziny 08:00 do 19:00 (dni robocze)

Dodanie kontroli pozycji obiektu (geofencing)
Na zakładce urządzenia dodać nowe urządzenie zwykłe

na urządzeniu dodać sygnał typu pozycja o kodzie GPS 

Na zakładce monitoring dodać monitoring w strefach:
o Z wykorzystaniem koła oraz prostokąta zaznaczyć obszar, w którym obiekt może

przebywać od poniedziałku do piątku
o Z wykorzystaniem wielokąta zaznaczyć obszar w którym obiekt nie może przebywać

w soboty i niedziele

Automatyczne wysyłanie wiadomości tekstowej do klienta z informacją o alarmie
Na zakładce Monitoring dodać nową akcję na wysłanie SMS'a
o Dla akcji alarm wybrać typ alarmu, o którego utworzeniu klient będzie informowany
o Na szczegółach reakcji 

wybrać kontakty z obiektu,
uzupełnić nazwę bramki GSM
uzupełnić treść wiadomości danymi z alarmu

na zakładce danych szczegółowych uzupełnić kontakt typu automatyczny SMS dla
osoby obiektu 

Automatyczne wysyłanie wiadomości e-mail do klienta z informacją o rozbrojeniu lub
uzbrojeniu obiektu

Na zakładce Monitoring dodać nową akcję na wysłanie wiadomođci e-mail
o Dla akcji Zmiana stanu grupy sygnałów wybrać grupę oraz reakcję na odpowiedni

stan, o którego zmianie klient będzie informowany
o Na szczegółach reakcji 

wybrać kontakty z obiektu,
uzupełnić nazwę bramki Mail
uzupełnić treść wiadomości danymi zmiany stanu grupy sygnałów

na zakładce danych szczegółowych uzupełnić kontakt typu automatyczny SMS dla
osoby obiektu 

Retransmisja alarmu do Konsoli Alarmowej
Na zakładce Monitoring dodać nową akcję na retransmisję alarmu

Dla akcji alarm wybrać typ alarmu, którego utworzenie będzie retransmitowany do
Konsoli Alarmowej
Na szczegółach reakcji ustawić szczegóły:
omoduł do którego alarm będzie retransmitowany (uruchomiony sterownik Konsoli

Alarmowej)
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o w dodatkowych parametrach podać identyfikator Konsoli 
o priorytet retransmitowanego alarmu

Automatyczne generowanie zlecenia serwisowego po wygenerowaniu alarmu
technicznego zakończonego raportem

Na zakładce Monitoring dodać nową akcję zaawansowaną

Dodać sekwencję akcji:
o Utworzenie alarmu technicznego
o Generacja raportu alarmowego (czas oczekiwania 15 minut)

Wybrać wygenerowanie dokumentu typu serwis jako Akcje po poprawnym zakończeniu

Dodanie umowy obiektu ze zdefiniowanymi płatnościami
Na zakładce konta dodać do obiektu umowę bezterminową ze zdefiniowanymi
płatnościami:
o Abonament - płatność okresowa na kwotę 50 generowana każdego pierwszego dnia

miesiąca
o Podjazd GI - płatność zdarzeniowa na kwotę 30 generowana na zdarzenie z komiksu

alarmowego - przyjazd grupy intewencyjnej
dla płatności ustawić rabat 100% możliwy 3 razy w miesiącu

Dodanie klienta i przypisanie obiektu
Na zakładce Konta dodać nowego klienta

Uzupełnić ogólne dane klienta - ulica numer, miasto, identyfikator podoatkowy, konto
bankowe, typ płatności
Z listy obiektów przeciągnąć wybrany obiekt do klienta

Dodanie dostępu zdalnego do danych osobie obiektu
Na zakładce Danych szczegółowych wybrać osobę obiektu

Na zakładce zdalny dostęp aktywować funkcję, ustalić login oraz hasło wraz z
uprawnieniami użytkownika
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5.5 Konsola Wideo

Dodanie układu kamer
W konfiguracji wybrać obiekty, których kamery będzięmy obsługiwać

Wybrać układ kamer, następnie przeciągnąć kamery obiektów układu

Zapisać układ kamer

Wykonanie zrzutu ekranu z kamery
Po wybraniu kamery na układzie kliknąć ikonę zrzutu ekranu

Podgląd i zapis do pliku obrazu z obiektu
Kliknąć dwukrotnie na kamerze z wybranego obiektu

Wybrać zestawienie plików multimedialnych

Określić zakres przeszukiwania multimediów oraz potwierdzić wyszukanie danych

Dwukrotnie kliknąć na wyszukanym obrazie i zapisać do pliku



Ćwiczenia 61

© 2012 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

5.6 Narzędzia administracyjne

Dodanie użytkownika ze wszystkimi uprawnieniami do Konsoli Monitoringu
Zalogować się w module Tools

Przejść na System->Użytkownicy i dodać nowego użytkownika

Ustalić uprawnienia dla nowego użytkownika oraz określić hasło tekstowe

Zapisać zmiany

Dodanie, konfiguracja oraz uruchomienie sterownika UniversalInOut   
W menu górnym konfiguracja -> wtyczki dodać wtyczkę konfiguracyjną dla sterownika

W panelu konfiguracja przejść na konfiguracje sterownika

W konfiguracji sterownika włączyć logowanie komunikacji do pliku tesktowego oraz
dodać aktywny port TCP nasłuchu (wejściowy)
Zapisać konfigurację sterownika

W panelu usługi dodać a następnie uruchomić usługę sterownika

Dodanie danych do połączenia z Kernelem oraz test połączenia
W panelu konfiguracja -> Ogólna dodać Kernel do listy Kerneli

Zrestartować moduł Tools oraz następnie wykonać test połączenia z Kernelem z menu
górnego Tools->Test połączenia

Wykonanie kopii zapasowej bazy danych
Uruchomić moduł zarządzania bazą DBM

Z listy serwerów baz danych wybrać Kopie zapasowe

Wybrać wykonanie natychmiastowej kopii bazy danych

Wskazać katalog i podać nazwę pliku z kopią bazy danych

Eksport oraz usunięcie archiwalnych danych 
Uruchomić moduł zarządzania bazą DBM

Z listy serwerów baz danych wybrać Dane tymczasowe

Wybrać funkcję Eksportu tabel dziennych

Wybrać eksport tabel starszych od oraz określić dzień

Zaznaczyć opcję jednoczesnego kasowania eksportowanych tabel

Podać ścieżkę do eksportu oraz zatwierdzić eksport
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6 Pojęcia

Alarm - Sygnalizowany w Konsoli Monitoringu stan obiektu po odebraniu sygnału
alarmowego. 
Biblioteka kamer - Wykorzystywany przez konsolę moduł do obsługi kamer określonego
producenta.
Blokada - Ignorowanie alarmów i sygnałów z wybranego obiektu

Dokument serwisowy - Dokument związany ze zleceniem obsługi technicznej obiektu, w
tym zleceniem serwisu, konserwacji, modernizacji, instalacji lub demontażu.
Definicja urządzenia - Wzorzec urządzenia wraz z interpretowanymi sygnałami i
funkcjami pomocny przy definiowaniu obiektu.
Funkcja czasu - Automatyczna kontrola obiektu generująca stan alarmowy w zależności
od czasu lub/i sygnału.
Funkcja stanu - Kontrola w wyznaczonych ramach czasowych określonego stanu grupy
sygnałów obiektu (np. określenie czy obiekt jest zamknięty w godzinach nocnych)
Funkcja obchodu (ścieżka) - Obszar poruszania się strażnika, na którym rozmieszczone
są punkty odbicia. 
Funkcja zadań - Przypomnienie o konieczności wykonania zadania.

Funkcja zakresu - Badanie wystąpienia sygnału w konkretnych granicach czasowych z
określonym cyklem powtarzania.
Funkcja okresowa - Kontrola, czy dany sygnał wystąpił w określonych odstępach czasu.

Gniazdo - Numer gniazda w stacji bazowej, z którego przyszedł sygnał (można podać
numery kilku gniazd po przecinku).
Grupa obiektów - Zbiór obiektów, których dane są udostępniane danej konsoli.

Grupa sygnałów - Zbiór sygnałów, który może określać m.in. stan obiektu.

Kanał - Informacja, którym kanałem ma przyjść opisywany sygnał.

Kernel - Centralny moduł systemu odpowiedzialny za przetwarzanie sygnałów,
udostępnianie danych z bazy danych i kontrolę pracy pozostałych modułów.
Klient - Osoba bądź firma będąca właścicielem obiektu lub obiektów. Klient jest stroną, z
którą rozliczane są świadczone usługi.
Konsola - Rodzina modułów przeznaczona dla użytkownika systemu, pozwala prace z
systemem, m.in. monitorowanie, rozliczanie oraz obsługę serwisową obiektów oraz
wprowadzanie danych.
Kontrola łączności - Badanie otrzymywania jakiegokolwiek sygnału z urządzenia, w tym
sygnału testowego.
Klucz HASP - Urządzenie zawierające dane licencji systemu KronosNET. 

Kod (sygnału) - Unikalna wartość pozwalająca na interpretację sygnału przychodzącego z
urządzenia.
Lista sygnałów - Lista opisanych w systemie zdarzeń możliwych do odebrania z
urządzenia.
Moduł - Dowolna konsola systemu, Kernel, sterowniki oraz programy narzędziowe będące
składowymi systemu KronosNET2.
Numer sprzętowy - Fizyczny identyfikator urządzenia na obiekcie.

Obiekt - Podłączony do systemu chroniony budynek, pojazd lub osoba, także strażnik i
automat sprzedażowy. Jeden obiekt może grupować kilka różnych nadajników.
Podsystem - Podział systemu alarmowego na niezależne od siebie strefy, które mogą być
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traktowane jako odrębny system alarmowy.
Płatność - Wygenerowana przez system lub użytkownika pozycja z ustaloną kwotą. Na
podstawie wygenerowanych płatności system może generować faktury dla klientów.
Port - Liczba porządkowa aktywnego portu z konfiguracji sterownika, z którego przyszedł
sygnał.
Programy narzędziowe - Programy do zarządzania, konfiguracji oraz diagnostyki
systemu oraz bazy danych.
Rozszerzenie 1-5 (sygnału) - Opcjonalna, dodatkowa informacja związana z odebranym
sygnałem.
Serwis - Ustalany na określony czas  tryb pracy obiektu, podczas którego sygnały
alarmowe są traktowane jako zwykłe sygnały.
Silnik bazy danych (MS SQL) - Wysoko wydajny serwer bazodanowy firmy Microsoft w
wersji darmowej lub komercyjnej. 
Sterownik - Rodzina modułów pośredniczących w komunikacji pomiędzy zewnętrznymi
urządzeniami i systemem KronosNET.
Strefa - Przyłączenie do systemu alarmowego urządzeń (czujek), wykrywających zmiany
stanów fizycznych.
Sygnał (obiektu) - Informacja odebrana przez sterownik systemu KronosNET wysłane
przez urządzenie obiektowe (nadajnik).
Synonim - Unikalny identyfikator obiektu w systemie.

Umowa - Ustalone i zapisane z klientem porozumienie dotyczące świadczenia usług.

Urządzenie - Odwzorowanie fizycznego nadajnika obiektu w systemie KronosNET.

Urządzenie zwykłe - Niezależna kopia szablonu urządzenia na obiekcie.

Urządzenie wirtualne - Bezpośrednie powiązanie sygnałów urządzenia z szablonu z
obiektem.
Użytkownik - Osoba posiadająca możliwość zalogowania się do dowolnego modułu
(konsoli) systemu w zależności od posiadanych uprawnień.
Wtyczka konfiguracyjna - Plik ocx odpowiedzialny za konfigurację konsoli lub sterownika.

Zdarzenie (obiektu) - Informacja wygenerowana przez użytkownika lub system na
podstawie wykonanych czynności związanych z obsługą obiektu.
Zdarzenie systemowe - Informacja wygenerowana przez system KronosNET dotycząca
jego funkcjonowania.
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