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Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna z części tego opracowania nie może być w jakikolwiek sposób kopiowana lub
reprodukowana, w szczególności poprzez kserokopiowanie, nagrywanie lub inny sposób zapisu i odczytu - bez
pisemnej zgody producenta.
Wymienione w niniejszym opracowaniu nazwy produktów mogą stanowić nazwy zarejestrowane przez prawowitych
właścicieli. Prawa do tych nazw nie są naruszne przez niniejszy podręcznik.
Autorzy niniejszego opracowania, w tym firma Next! s.c. Sławomir Piela, Bartłomiej Dryja, dołożyli wszelkich starań
aby było ono zgodne ze stanem faktycznym, jednakże nie biorą odpowiedzialności za błędy, pomyłki oraz awarie i
uszkodzenia, które mogą powstać w wyniku posługiwania się niniejszym podręcznikiem lub opisanym w nim
programem. W żadnym przypadku firma Next! nie bierze odpowiedzialności za utracone zyski lub inne finansowe
straty powstałe bezpośrednio lub pośrednio poprzez używanie niniejszego dokumentu.
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Wstęp
4TimeWEB to system do monitoringu urządzeń aktywnej kontroli strażników, przeznaczony
do pracy w sieciach rozległych. System jest ukierunkowany na obsługę agencji ochrony lub
klienta końcowego z możliwością dostępu przez przeglądarkę internetową.

System 4TimeWEB jest w fazie beta. Oznacza to, że
przedstawione funkcje mogą różnić się w ostatecznej wersji
systemu. Funkcjonalność klienta zostanie dodana w
kolejnych wersjach systemu.

Podstawowe pojęcia

Pojęcia
Agencja Ochrony - firma świadcząca usługi ochrony fizycznej,
której pracownicy wyposażeni są w urządzenia kontroli pracy
Urządzenie - urządzenia do kontroli pracy strażników w czasie
rzeczywistym, które monitoruje czas, miejsce i rezultaty pracy
personelu
Konto - obiekt klienta (budynek, osoba lub pojazd) z
umieszczonymi znacznikami, możliwymi do odczytu przez
urządzenie
Ścieżka - zdefiniowana przy pomocy znaczników trasa obchodu

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

6

4TimeWeb Short Manual

Ogólna struktura systemu
System 4TimeWEB 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.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Konsole Agencji Ochrony nie wymagają instalacji - są
pobierane i uruchamiane z przeglądarki internetowej po
podaniu linku do serwera MS IIS, na których się znajdują.

Wymagania sprzętowe
Rozdział w trakcie tworzenia

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 Kernel. 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.

Program działa bez klucza przy wprowadzeniu
maksymalnie 5 aktywnych urządzeń. Opcja ta służy jednak
wyłącznie do testów i program działający w tym trybie, nie
może być użytkowany w celach komercyjnych.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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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.
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Szybki start - dystrybutorzy
Poniższy samouczek pozwala na szybkie zapoznanie się z systemem 4TimeWeb dla
Dystrybutorów. Instrukcje w kolejnych rozdziałach są celowo zwięzłe, 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 sposobem
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
4TimeWeb.
Moduły dystrybutora wymagają instalacji oraz odpowiedniej
konfiguracji w systemie.

2.1

Instalacja systemu
Rozdział ma na celu przeprowadzić użytkownika w najprostszy sposób poprzez instalację i
konfigurację programu oraz zapoznać użytkownika z typami i składnikami instalacji.

Pojęcia
Moduł - dowolna konsola systemu, Kernel, sterowniki oraz programy
narzędziowe będące składowymi systemu 4TimeWeb
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 na pracę z systemem, m.in. monitorowanie, rozliczanie
oraz wprowadzanie danych.
Sterownik - rodzina modułów pośredniczących w komunikacji
pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i systemem 4TimeWeb
Programy narzędziowe - programy do zarządzania, konfiguracji
oraz diagnostyki systemu oraz bazy danych
Klucz HASP - urządzenie zawierające dane licencji systemu
4TimeWeb

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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MSSQL - wysoko wydajny serwer bazodanowy firmy Microsoft w
wersji darmowej lub komercyjnej

Konsole
Konsola Administracyjna

Moduł służy do wprowadzania danych Agencji Ochrony
oraz urządzeń niezbędnych do obsługi kont w systemie
monitoringu. Pozwala na kontrolę
parametrów
monitorowania i rozliczenia, i z Agencjami Ochrony.

Konsola Agencji Ochrony

Moduł dostępny z przeglądarki internetowej, używany
przez Agencję Ochrony do wprowadzania, edycji oraz
monitorowania kont i urządzeń funkcjonujących w
ramach agencji.

Konsola Klienta

Moduł dostępny z przeglądarki internetowej, używany
przez klienta do wprowadzadzania, edycji i kontrolowania
własnych urządzeń.

Instalacja Konsoli Agencji Ochrony
oraz Konsoli Klienta wymaga
zainstalowanych składników serwera
Microsoft IIS.
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Programy narzędziowe
Tools

Moduł używany do konfiguracji i zarządzania składnikami
systemu 4TimeWEB

Data Base Manager

Moduł używany do zarządzania bazą danych systemu.

Sterowniki
Sterownik MailGate

Sterownik służy do automatycznego wysyłania powiadomień w formie
wiadomości mailowych oraz wysyłania maili wygenerowanych ręcznie
z poziomu konsol.

Sterownik GSMGate

Sterownik służy do automatycznego wysyłania powiadomień w formie
wiadomości SMS oraz wysyłania wiadomości wygenerowanych
ręcznie z poziomu konsol.

Sterowniki urządzeń

Rodzina sterowników odbiera sygnały z urządzeń kontroli strażników
oraz przesyła je do dalszej analizy do Kernela.

Sterownik SecurityAgencyConsoleDriver

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

14

4TimeWeb Short Manual

Sterownik służy do komunikacji oraz wymiany danych pomiędzy
Konsolą Agencji Ochrony, a Kernelem systemu 4TimeWEB.

Sterownik domyślnie otwiera port TCP 4509, z
którym łączą się Konsole Agencji Ochrony.

Sterownik CustomerConsoleDriver

Sterownik służy do komunikacji oraz wymiany danych pomiędzy
Konsolą Klienta, a Kernelem systemu 4TimeWEB.

Sterownik PolicyFileDriver

Sterownik polityki zasad dostępu wymagany dla konsol w technologii
Microsoft Silverlight,

Sterownik PolicyFileDriver otwiera port TCP 943,
z którym łączą się Konsole Agencji Ochrony,
przed uwierzytelnieniem w systemie.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Instalacja serweru IIS
Serwer jest standardowym składnikiem Windows. Komputer, na którym zainstalowany
będzie serwer IIS, musi mieć przekierowany port z zewnątrz na porcie 80:
o Dla systemu Windows Vista oraz Windows 7:
Klikamy na Panel Sterowania -> Programy i funkcje -> Włącz lub wyłącz funkcje
systemu Windows. W oknie, które się otworzy, wyszukujemy na liście składników
opcji opisanej Internetowe usługi informacyjne i rozwijamy ją. Zaznaczamy składnik
Konsola zarządzania usługami IIS w poddrzewku Narzędzia zarządzania siecią Web.
Następnie klikamy w składnik Usługi WWW, a następnie go rozwijamy i zaznaczamy
Asp i ASP.NET w poddrzewie Usługi tworzenia aplikacji,
o Dla systemu Windows XP:

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Klikamy na Panel Sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> Dodaj/usuń składniki
systemu Windows. W oknie, które się otworzy, wyszukujemy na liście składników
opcji opisanej Internetowe usługi informacyjne (IIS), zaznaczamy ją i klikamy na
szczegóły. W następnym oknie zaznaczamy do instalacji następujące opcje z listy:
Usługa World Wide Web oraz Przystawka internetowych usług informacyjnych,
o Dla systemu Windows 2003 Server:
Klikamy na Panel Sterowania -> Dodaj lub usuń programy -> Dodaj/usuń składniki
systemu Windows. W oknie, które się otworzy, wyszukujemy na liście składników
opcji opisanej Serwer aplikacji, zaznaczamy ją i klikamy na szczegóły. W następnym
oknie zaznaczamy do instalacji następujące opcje z listy: Internetowe usługi
informacyjne (IIS), ASP.NET oraz Konsola serwera aplikacji.
Jeżeli pomimo poprawnego zainstalowania, strona nie będzie działała poprawnie (w
szczególności dotyczy to sytuacji, gdy na liście składników do instalacji nie było opcji ASP.
NET lub podobnej) należy spróbować wykonać z konsoli poleceń następującą komendę:
C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727\aspnet regiis.exe -i .

Serwer IIS nie występuje w edycjach Home systemu MS
Windows.

Po poprawnej instalacji na dysku C: powinien powstać następujący katalog: C:
\inetpub\wwwroot .
Po wpisaniu w przeglądarce adresu: http://localhost powinna wyświetlić się strona
powitalna. Jeżeli tak się nie dzieje, należy w pierwszej kolejności skontrolować uprawnienia
i metody uwierzytelniania. Można to zrobić poprzez przystawkę dostępną w:
(dla systemu Windows XP) - Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne ->
Internetowe usługi informacyjne,
(dla systemu Windows 2003 Server) ; - Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne
-> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS),
(dla systemu Windows Vista i Windows 7).;- Panel Sterowania -> Narzędzia
administracyjne -> Menedżer internetowych usług informacyjnych (IIS).

Do działania aplikacji wymagana jest również instalacja
Microsoft .NET Framework 3.5 SP1.

Instalacja serwerowa i uruchomienie systemu
W celu zainstalowania systemu 4TimeWEB należy:
1. Uruchomić instalator z pliku Setup.exe oraz postępować zgodnie z instrukcjami instalacji.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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2. Przeczytać i zaakceptować warunki umowy licencyjnej oraz wybrać domyślny katalog
instalacji.
3. Wybrać typ instalacji "Serwer", który zainstaluje:
Kernel,
Konsole (Konsola Administracyjna, Konsola Agencji Ochrony),
Sterowniki (MailGate, GSMGate, sterowniki urządzeń)
Programy narzędziowe (Tools, DBM)
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 Administracyjną z menu start lub skrótu na pulpicie.
6. Zalogować się do systemu jako: użytkownik next hasło next.

Instalacja klienta
Rozdział opisuje instalacje modułów klienckich oraz ich konfiguracje do komunikacji z
modułem głównym - Kernel.
W celu zainstalowania modułów systemu 4TimeWEB 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.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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3. Wybrać typ instalacji "Klient", który zainstaluje:
Konsole Administracji,
Program narzędziowy Tools.

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 Tools, wybrać konfigurację ogólną, dodać do listy
nazwę (dowolny opis), adres IP oraz port dostępnego kernela systemu 4TimeWEB.

6. Uruchomić Konsolę Administracyjną
7. Zalogować się do systemu jako: użytkownik: next hasło: next.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Konsola Agencji Ochrony nie wymaga instalacji z
poziomu pliku wykonywalnego (*.exe). Konsola Agencji
uruchamia się z poziomu przeglądarki przez podanie
odpowiedniego adresu internetowego (szczegóły Szybki
start - agencja ochrony)

2.2

Pierwsze uruchomienie
Rozdział omawia podstawowe kroki związane z uzupełnieniem definicji oraz szablonów po
pierwszym uruchomieniu systemu.

Pojęcia
Definicje - listy, szablony, słowniki oraz wzorce dla obiektów
Alarm - sygnalizowany w Konsoli Agencji stan obiektu po odebraniu
sygnału alarmowego
Sygnał - informacja wysłana przez urządzenie i odebrana przez
sterownik systemu 4TimeWEB

Definicje, szablony oraz słowniki tworzone oraz dodawane są z poziomu Konsoli
Administracyjnej. 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 i szablony
Przed dodaniem nowej Agencji ochrony, należy uzupełnić niezbędne dane z zakładki
szablony w Konsoli Administracyjnej:
Lokalizacje - języki i lista dni świątecznych dla danej
lokalizacji,
Alarmy - lista alarmów, które mogą zostać wygenerowane
przez system,
Szablony urządzeń - wzorce sygnałów oraz kontroli testów
dla urządzeń.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Przy niezdefiniowaniu języka urządzenia, będzie
wykorzystywany domyślny opis z szablonu sygnału oraz
domyślna nazwa alarmu.

Przy pierwszych krokach z systemem sugerujemy dodać domyślne wartości
zaproponowane przez firmę NEXT! dla alarmów.
Domyślne dane można dodać z menu Pomoc:

Szablony można importować z/do pliku XML za pomocą ikon importowania i eksportowania.
Eksportowanie szablonów urządzeń
Importowanie szablonów urządzeń

Dodanie szablonu z pliku i opisu w innym języku
Wraz z systemem instaluje się przykładowy szablon urządzenia.
Zaimportować szablon klikając na ikonę import.
Wybrać ścieżkę oraz plik szablonu (domyślna ścieżka dla przykładowego
szablonu: C:\4TimeWEB\EBS OSM eng.XML).
Zatwierdzić, jeśli wszystkie dane się zgadzają (w innym przypadku poprawić
dane).

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Aby dodać opis w innym języku, trzeba najpierw stworzyć
nazwę dla tego języka na zakładce języki w szablonach.

Edytować sygnał z dodanego urządzenia przez naciśnięcie ikony edytowania.
Dodać opis w innym języku przez naciśnięcie ikony plusa.
Wybrać język, w którym chcemy, aby był dany opis oraz nadać mu
odpowiednią nazwę.

Zatwierdzić dodanie opisu.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Zatwierdzić edycję sygnału.

2.3

Przypisanie urządzenia do konta
Rozdział omawia podstawowe kroki dla umożliwienia monitoringu urządzeń kontroli
strażników przez agencje ochrony.

Pojęcia
Agencja Ochrony - korzystająca z systemu firma. Agencja może
grupować kilka różnych kont oraz przypisanych do nich urządzeń
Konto - zdefiniowany w systemie chroniony budynek, pojazd, osoba
oraz automat sprzedażowy
Urządzenie - odwzorowanie fizycznego urządzenia kontroli obchodu
w systemie 4TimeWEB
Numer sprzętowy - fizyczny identyfikator urządzenia

W tym celu należy zarejestrować nowe urządzenie (ręcznie lub automatycznie) oraz
przypisać je do konta wybranej agencji.

Urządzenie może być przypisane do wielu kont, ale
tylko w ramach jednej agencji.

Dodanie nowego Urządzenia
Przejść na zakładkę Edycji danych

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Dodać ręcznie nowe urządzenie przez naciśnięcie ikony plus.
Wybrać Urządzenie oraz nadać mu nazwę, wybrać szablon urządzenia oraz
podać odpowiedni numer sprzętowy.

Po dodaniu urządzenia, określić lokalizację.

W przypadku nieokreślenia języka, będą ustawiane
domyślne opisy sygnałów oraz nazwy alarmów.

Zatwierdzić.

© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Urządzenie jest również automatycznie
dodawane do systemu, po odebraniu
dowolnego sygnału z nowego urządzenia
(niezarejestrowanego wcześniej w systemie).
W takim wypadku pojawia się ono
automatycznie na liście urządzeń z opisem
czasu odebrania pierwszego sygnału.

Nowo dodane urządzenie nie jest przypisane
do żadnej agencji. W związku z czym nie jest
brane do licencji systemu oraz nie są z niego
analizowane sygnały oraz alarmy.

Dodanie nowej Agencji ochrony
Dodać nową Agencję ochrony przez naciśnięcie ikony plusa.
Wybrać Agencję ochrony i wpisać jej nazwę.

Zatwierdzić.
Uzupełnić dane Agencji:
Zakładka Ogólne:
Adres: miasto, ulicę, numer, gminę, powiat, województwo;
Adres korespondencyjny: miasto, ulicę, numer, gminę, powiat,
województwo.
Zakładka Loginy:
Dodać użytkownika korzystającego z Konsoli Agencji Ochrony przez
naciśnięcie ikony plus.
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Wpisać nazwę, login.

Nacisnąć ikonę ustawiania hasła i dwukrotnie wpisać hasło.
Ikona ustawiania hasła

Zatwierdzić

Przyznać odpowiednie prawa dla użytkownika:
przeglądanie i operowanie alarmami - możliwość przeglądania i
zarządzania alarmami,
edycja danych dla urządzeń i kont - możliwość edycji danych na
urządzeniach i kontach,
edycja danych dla Agencji Ochrony - możliwość edycji danych
dotyczących Agencji Ochrony.
Zatwierdzić.

Dodanie nowego Konta i przypisanie urządzenia
© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Konta mogą być również tworzone przez
uprawnionych użytkowników w konsoli agencji.

Dodać nowe Konto przez zaznaczenie danej Agencji ochrony oraz naciśnięcie
ikony plus.
Wybrać Konto i nadać mu nazwę.

Zatwierdzić.
Uzupełnić dane Konta:
Typ Konta:
budynek,
samochód,
człowiek,
automat sprzedażowy.
Opis.
Adres: ulicę, numer, miasto, gminę, powiat, województwo.
Dodać urządzenie do konta na zakładce przypisane urządzenia
poprzez naciśnięcie ikony plus.
Wyszukać nieprzypisane urządzenie przez naciśnięcie ikony
zatwierdzenia obok filtru.
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Zaznaczyć urządzenie, które nas interesuje.
Zatwierdzić wybór.

Nieprzypisane urządzenia mogą być również
asygnowane do wybranego konta z poziomu
Konsoli Agencji poprzez uprawnionych
użytkowników (szczegóły Dodanie konta i
przypisanie urządzenia)

2.4

Monitorowanie i raportowanie pracy systemu
Rozdział omawia monitorowanie stanu pracy systemu oraz tworzenie i wysyłanie raportów.

Pojęcia
Zdarzenie systemowe - informacja wygenerowana przez system
4TimeWEB dotycząca jego funkcjonowania.

Stan systemu
Konsola Administratora pozwala na kontrolę stanu systemu. W tym sygnałów,
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zdarzeń obiektów, zdarzeń systemowych oraz podłączonych agencji wraz z
informacjami o alarmach.

W tym celu należy przejść na zakładkę stan, na której znajdują się informacje
dotyczące:
Agencji ochrony:
ilości podłączonych Konsol Agencji Ochrony dla każdej agencji w systemie

W przypadku braku podłączonych Konsol Agencji ochrony,
agencja będzie zaznaczona na czerwono.

obsługiwanych alarmów w ramach agencji ochrony

Użytkownik Konsoli Administratora może po kliknięciu prawym
przyciskiem myszki na alarmie agencji, usunąć go z obsługi

Sygnałów - lista ostatnich odebranych sygnałów w systemie
Zdarzeń obiektów - lista ostatnich zdarzeń obiektów
Zdarzeń systemowych - lista ostatnich zdarzeń systemowych

Po podwójnym kliknięciu na wybranym sygnale, zdarzeniu lub
zdarzeniu obiektu, można podejrzeć jego szczegóły

Zestawienia
© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a
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Konsola Administratora pozwala na tworzenie oraz wysyłanie zestawień.

Z zakładki Zestawienia dostępne są następujące raporty:
Historii zmian - zmiany danych agencji ochrony, urządzenia lub konta w podanym
okresie czasu, ze szczegółami dotyczącymi zakresu zmian
Zestawienia:
sygnałów - historia sygnałów z podanego okresu, z możliwością ich filtrowania oraz
wydruku, eksportu lub zapisu do pliku csv
zdarzeń - historia zdarzeń z podanego okresu, z możliwością ich filtrowania oraz
wydruku, eksportu lub zapisu do pliku csv
płatności - historia płatności z podanego okresu, z możliwością ich filtrowania oraz
wydruku, eksportu lub zapisu do pliku csv
Harmonogram zestawień - wybrane przez uzytkownika zestawienia, które są
automatycznie wysyłane na adres e-mail.

Harmonogram zestawień
Zestawienia mogą być wysyłane zgodnie z harmonogramem pod zadane adresy
mailowe. W tym celu należy:
Z zakładki zestawienia wybrać harmonogram zestawień
Dodać nowe zestawienie do harmonogramu klikając ikonę plus
Określić:
nazwę zestawienia
typ danych na zestawieniu
okres, za który zestawienie będzie generowane
filtry, użyte dla zestawienia
adres email, na który zestawienie zostanie wysłane
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Zestawienia są wysyłane zgodnie z harmonogramem
poprzez moduł MailGate, w tym celu musi być on
uruchomiony oraz skonfigurowany do pracy w
systemie 4TimeWEB.

Kopie bezpieczeństwa
Aby system był zabezpieczony przed utratą danych, należy tworzyć kopie
bezpieczeństwa bazy danych.
Kopie bezpieczeństwa można wykonywać w specjalnym, dołączonym do
systemu Menadżerze Baz Danych (DBM).
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Kopie można stworzyć ręcznie lub zlecić automatyczne tworzenie kopii.
Stworzyć jednorazową kopię poprzez naciśnięcie ikony
tworzenia kopii bezpieczeństwa.
Wybrać miejsce docelowe i nadać nazwę kopii.

Zlecić automatyczne tworzenie się kopii bezpieczeństwa
poprzez naciśnięcie ikony plusa.
Nadać nazwę i podać miejsce docelowe kopii.
Wybrać typ automatycznego tworzenia kopii
bezpieczeństwa:
jednorazowe: podać datę i czas, w którym chcemy, by
została przeprowadzona jednorazowa kopia bazy danych
stała: podać czas oraz co ile dni ma być tworzona kopia
bazy danych.
Aby przywrócić bazę danych z utworzonej wcześniej kopii należy:
Wyłączyć wszystkie usługi 4TimeWEB.
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Wejść w zakładkę kopii zapasowych w Menadżerze Baz
Danych (DBM).
Kliknąć ikonę odtworzenia bazy danych.
Wybrać miejsce, w którym utworzona została kopia
bezpieczeństwa.
Poczekać aż kopia zostanie przywrócona.
Włączyć wszystkie uprzednio wyłączone usługi systemu
4TimeWEB.
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Szybki start - agencja ochrony
Poniższy samouczek pozwala na szybkie zapoznanie się z systemem 4TimeWeb dla
Agencji Ochrony. Instrukcje w kolejnych rozdziałach są celowo zwięzłe, 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 sposobem
działania systemu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat opisanych w samouczku funkcji,
należy zapoznać się z rozdziałami dotyczącymi konkretnych funkcji i modułów, w których
można znaleźć więcej przydatnych informacji oraz zaawansowanych funkcji dotyczących
systemu 4TimeWeb.
Konsola Agencji jest konsolą uruchamianą bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Nie
wymaga instalowania ani konfigurowania z poziomu użytkownika.

W celu uruchomienia Konsoli Agencji, należy korzystać z
przeglądarki zgodnej z technologią Microsoft Silverlight,
należy posiadać dostęp do sieci Internet oraz uruchomić
podany przez dystrybutora odpowiedni link do webowej
Konsoli Agencji.

3.1

Obsługa alarmu
Rozdział omawia czynności wymagane do obsługi alarmu przez użytkownika

Pojęcia
Alarm - sygnalizowany w Konsoli stan konta po odebraniu sygnału
alarmowego
Sygnał - informacja odebrana przez sterownik systemu 4TimeWeb
wysłana przez urządzenie
Zdarzenie - informacja wygenerowana przez użytkownika lub
system na podstawie wykonanych czynności, związanych z obsługą
konta
Konto - podłączony do systemu chroniony budynek, pojazd lub
osoba i automat sprzedażowy. Do jednego obiektu może być
przypisanych kilka różnych urządzeń.
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Logowanie w systemie
Logowanie w systemie odbywa się za pomocą unikalnego w skali systemu loginu i hasła
użytkownika z odpowiednimi prawami nadanymi przez dystrybutora.
Konsole Agencji ochrony uruchamia się wpisując w przeglądarce internetowej adres do
aplikacji podany przez dystrybutora.

W przypadku instalacji lokalnej, domyślny link do
uruchomienia Konsoli zostanie utworzony na pulpicie:
http://localhost/SecurityAgencyConsole/

Po uruchomieniu i połączeniu Konsoli ze sterownikiem PolicyFile oraz sterownikiem
SecurityAgencyConsole pokaże się okno logowania:

Konsola wymaga połączenia ze sterownikiem polityki
zasad dostępu oraz ze sterownikiem Konsoli Agencji
Ochrony uruchomionych po stronie dystrybutora. W
związku z powyższym dla aplikacji muszą być otwarte
wychodzące porty TCP: 943 oraz 4509 (domyślnie).

Dostęp dla operatora Konsoli Agencji nadaje się w Konsoli
Dystrybutora poprzez stworzenie loginu oraz hasła
podczas dodawania agencji ochrony.
Jeśli użytkownik Konsoli Agencji ma odpowiednie
uprawnienia, może nadać dostęp kolejnemu użytkownikowi
w ramach agencji (Dodanie nowego użytkownika).
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Menu górne

Ikona dodawania mobilnego patrolu
Ikona wysyłania ręcznego SMS'a
Ikona głośności - dźwięki wyciszone
Ikona głośności - dźwięki włączone
Ikona błędów (jeśli błędy nie występują, ikona się nie
pokazuje)
Przycisk odsyłający do strony BuyIt
Ikona zalogowywania

Ikona wylogowywania
Ikona ustawień
Ikona informująca o programie
Ikona odsyłająca do pomocy

Nowy alarm
1. Przejęcie alarmu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie na alarmie z listy nowych
alarmów.
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2. Po przejęciu alarmu automatycznie wyświetlają się jego dane podstawowe.
3. W celu wyświetlenia podstawowych danych innego alarmu, należy dwukrotnie kliknąć na
alarmie z listy aktywnych alarmów.

4. Podstawowe dane urządzenia zawierają informacje dotyczące przejętego urządzenia,
takie jak jego nazwa, numer urządzenia, do jakiego konta jest ono przypisane oraz
powiązane z urządzeniem osoby wraz z kontaktami. Zakładka wyświetla również listę
sygnałów oraz zdarzeń urządzenia od początku alarmu.

Czynności podczas obsługi alarmu
W celu dodania nowego zdarzenia urządzenia związanego z obsługą alarmu, należy użyć
opcji komiksu alarmowego dostępnego podczas obsługi alarmu.
Możliwe są następujące zdarzenia:
Po kliknięciu pojawi się okienko z listą osób przypisanych do powiadomień. Po
wybraniu osoby, należy zamknąć okno przyciskiem OK, co spowoduje zapis
zdarzenia.
Po kliknięciu pojawi się okienko z listą ochroniarzy przypisanych do
powiadomień. Po wybraniu ochroniarza, należy zamknąć okno przyciskiem
OK, co spowoduje zapis zdarzenia.
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Po kliknięciu pojawi się okienko z listą osób przypisanych do powiadomień. Po
wybraniu osoby, należy zamknąć okno przyciskiem OK, co spowoduje zapis
zdarzenia.
Alarm zasadny.
Alarm fałszywy.
Zakończenie alarmu.
Lista dodatkowych zdarzeń.

Podczas obsługi alarmu można również wyświetlić dane obiektu, na którym jest alarm i
jakiego typu alarm nastąpił.

Pełną listę alarmów, które miały miejsce, można zobaczyć poprzez najechanie kursorem
na listę.
Dane podstawowe - zawierają podstawowe dane urządzenia, z
którego nastąpił alarm, sygnały, które zostały wysłane do tej pory z
urządzenia oraz listę osób powiązanych z urządzeniem.
Plany obiektu - schematy obiektu
Osoby - osoby powiązane z obiektem
Uwagi - ważne uwagi dotyczące obiektu
Ścieżki - zaplanowane ścieżki na obiekcie
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Zakończenie alarmu
Aby zakończyć alarm, należy kliknąć ikonę usuwania:
Ikona usuwania alarmu

a następnie potwierdzić usunięcie alarmu:

Sygnały i zdarzenia z obsługi alarmu zapisywane są w
bazie systemu, natomiast odpowiednie zestawienie
archiwalne można zrobić z zakładki - dane obiektu i
zestawienia.

3.2

Dodanie konta i przypisanie urządzenia
Rozdział omawia kroki niezbędne do stworzenia konta z poziomu Konsoli Agencji.

Pojęcia
Urządzenie - odwzorowanie fizycznego urządzenia kontroli
obchodów, które może być przypisane do konta lub kilku kont.
Punkt - umieszczony na koncie znacznik z unikalnym
identyfikatorem, możliwy do odczytania przez urządzenie.
Osoba - powiązana z danym kontem osoba lub firma, którą należy
powiadamiać w przypadku alarmów lub która posiada uprawnienia do
przebywania na obiekcie.

Dodanie nowego konta
Dodać nowe konto po kliknięciu ikony plus z edycji danych.
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1. Wpisać nazwę:

2.Uzupełnić typ i opis klikając na opcję edytowania

oraz dodatkowe dane:
dla budynku: ulicę, numer, miasto, gminę, powiat, województwo,
dla samochodu: numer rejestracyjny pojazdu, model, kolor, numer
podwozia, numer silnika, numer boczny,
dla osoby: imię, nazwisko, płeć, wysokość (dodatkowo można
podać datę urodzenia - służy tylko do opisu),
dla maszyny wendingowej: ulicę, numer, miasto, numer seryjny,
nazwę oraz typ.

Dodanie Osoby
Na zakładce edycji danych wybrać konto, do którego chcemy dodać osobę
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Na podzakładce osoby, klikając na ikonę plusa, można dodać nowego
użytkownika.

Na zakładce ogólne uzupełniamy dane osobowe użytkownika, jego miejsce
zamieszkania, role którą pełni, opis, priorytet oraz hasła i godziny, w których
można się z nim skontaktować.
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Dane kontaktowe uzupełnia się na zakładce kontakty.
Klikajac na ikonę plusa, dodajemy żądany kontakt. Ustawiamy mu konkretny
priorytet - jedna osoba może mieć kilka kontaktów, godziny, w których można
korzystać z danego typu kontaktu do osoby oraz typ (telefon stacjonarny,
komórkowy, fax, pager, e-mail) i opis.
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Zatwierdzić dodanie osoby.

Przypisanie istniejącego urządzenia do konta
Przypisać istniejące urządzenie po kliknięciu ikony plus z urządzeń
przypisanych.
Wyszukać urządzenia po kliknięciu ikony szukaj.

Na liście urządzeń wyszukiwanych pojawiają się
urządzenia przypisane do agencji oraz nowe
zarejestrowane w systemie, które nie są
przypisane do żadnej agencji.

Zatwierdzić wybór urządzenia.

Dodanie punktu ścieżki do konta
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Dodać punkty ścieżki do konta w zakładce sygnały po naciśnięciu ikony plus.
Wybrać sygnał z listy z przypisanym numerem punktu, dodać opis oraz typ
sygnału.

Na liście punktów pojawiają się nie przypisane
punkty z urządzeń konta.
Punkt jest dodawany do urządzenia
automatycznie, po jego pierwszym odczycie.
Domyślnie w takim wypadku w opisie punktu
znajduje się czas jego odebrania.
Można również dodać nowy punkt ręcznie
poprzez podanie jego identyfikatora oraz nazwy.

Zatwierdzić.

3.3

Nowy obchód
Rozdział omawia kroki dla dodania nowej ścieżki na koncie.

Pojęcia
Ścieżka obszar poruszania
rozmieszczone są punkty odbicia.

się

strażnika,

na

którym
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Nowy obchód
Dodać ze ścieżek w edycji danych nowy obchód poprzez naciśnięcie ikony
plus.

Następnie należy uzupełnić:
nazwę,
typ generowanego alarmu w razie niepowodzenia ścieżki,
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,
czas rozpoczęcia i zakończenia ścieżki,
dni, w które ma być przeprowadzona,
co ile godzin ma być powtarzana ścieżka.

Poprzez wybór z kalendarza typu mobilny patrol,
istnieje możliwość dodania mobilnego patrolu,
uruchamianego na żądanie użytkownika.
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Istnieje również możliwość ustawienia okresu
ważności ścieżki oraz odpowiedniej komendy na
rozpoczęcie ścieżki.

Zaakceptować utworzenie ścieżki.

Ustawiony obchód można wykonać z
dowolnych urządzeń przypisanych do konta.
Tak stworzony obchód, można podejrzeć na danych urządzenia przypisanych
do konta, na którym dodawana była ścieżka oraz na alarmie, jeśli wystąpił.
Obchód można opóźnić, zatrzymać oraz ponownie uruchomić.

3.4

Mobilny patrol
Rozdział omawia dodanie mobilnego patrolu

Pojęcia
Mobilny patrol - rozpoczynana ręcznie - na żądanie użytkownika
Konsoli Agencji ścieżka, która obsługuje wybrane konto lub kilka kont.
Konto - podłączony do systemu chroniony budynek, pojazd lub
osoba i automat sprzedażowy. Do jednego obiektu może być
przypisanych kilka różnych urządzeń.

Mobilny patrol
Na zakładce dane urządzenia, wybrać konkretne urządzenie.
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Następnie na zakładce mobilne patrole, poprzez klikniecie ikony plus dodać
nowy mobilny patrol.
Można również dodać mobilny patrol z ikony w głównym oknie konsoli
(dodatkowo wybrać z listy konkretne urządzenie).
Na zakładce ogólne uzupełnić nazwę danego patrolu oraz datę (jeśli ścieżka
ma zostać rozpoczęta natychmiast, zaznaczyć opcję rozpocznij teraz) i czas
rozpoczęcia patrolu (urządzenie uzupełniane jest automatycznie).
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Na zakładce ścieżki dodać te, które będą obsługiwane przez mobilny patrol
poprzez wybranie odpowiedniego konta i ścieżki mobilnego patrolu.

Do mobilnego patrolu można dodać wyłącznie
wcześniej zdefiniowane ścieżki typu mobilny
patrol, zdefiniowane na kontach (szczegóły
rozdział Nowy obchód)
Zatwierdzić wybór.
Zatwierdzić utworzenie mobilnego patrolu.

3.5

Powiadomienia
Rozdział omawia kroki niezbędne do ustawienia powiadomienia, czyli dodanie akcji do
urządzenia.

Pojęcia
Powiadomienie - automatyczne generowanie określonych reakcji
(wysłanie maila lub sms) na wystąpienie zdarzenia lub sygnału.

Powiadomienia
Na zakładce edycji danych wybrać urządzenie, do którego ma zostać dodane
powiadomienie.

Na zakładce powiadomienia urządzenia klikamy ikonę plus.
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Uzupełnić dane: nazwę powiadomienia, typ powiadomienia:
otrzymanie sygnału:
wybrać konto oraz dany punkt,
sygnał techniczny:
wybrać odpowiedni sygnał techniczny,
wygenerowany alarm:
wybrać odpowiedni alarm.
Wybrać drogę, którą chcemy dostać powiadomienie:
e-mail:
wybrać konto oraz osobę (jeśli danej osoby nie ma na liście, wybać inne i ręcznie
wpisać adres e-mail, w przeciwnym wypadku adres e-mail jest dodawany
automatycznie),
SMS:
wybrać konto oraz osobę (jeśli danej osoby nie ma na liście, wybrać inne i ręcznie
wpisać numer telefonu, w przeciwnym wypadku numer telefonu jest dodawany
automatycznie).
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Zatwierdzić utworzenie powiadomienia.

3.6

Dodanie nowego użytkownika
Rozdział omawia sposób dodania nowego użytkownika agencji z poziomu Konsoli Agencji.

Dodanie nowego użytkownika
Dodać nowego użytkownika systemu w Ustawieniach (prawy górny róg konsoli)
na zakładce Loginy przez naciśnięcie ikony plus.
Uzupełnić dane : nazwę, login.
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Nacisnąć na ikonę kłódki, następnie wpisać dwukrotnie hasło i zatwierdzić je.

Login użytkownika musi być unikalny w obrębie
całego systemu 4TimeWEB (nie może
występować również w ramach innej agencji).
Nadać odpowiednie prawa użytkownikowi spośród podanych:
przeglądanie i operacje na alarmach,
edycja danych urządzeń i kont,
edycja danych Agencji Ochrony.
Zatwierdzić.
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Szybki start - klient
Poniższy samouczek pozwala na szybkie zapoznanie się z systemem 4TimeWeb dla
Klientów. Instrukcje w kolejnych rozdziałach są celowo zwięzłe, 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 sposobem 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
4TimeWeb.
Konsola Klienta jest konsolą uruchamianą bezpośrednio z poziomu przeglądarki. Nie
wymaga instalowania ani konfigurowania z poziomu użytkownika.
W celu uruchomienia Konsoli Klienta, należy korzystać z
przeglądarki internetowej, posiadać dostęp do sieci Internet
oraz uruchomić podany przez dystrybutora odpowiedni link
do Konsoli Klienta.

4.1

Dostęp do systemu

Pojęcia
Klient - końcowy użytkownik posiadający uprawnienia związane z
obsługą posiadanych urządzeń oraz kont w systemie.
Urządzenie - odwzorowanie fizycznego urządzenia kontroli
obchodów.
Numer sprzętowy - fizyczny identyfikator urządzenia.

Logowanie w systemie odbywa się za pomocą unikalnego w skali systemu loginu i hasła
użytkownika.
Konsolę Klienta uruchamia się wpisując w przeglądarce internetowej adres do aplikacji
podany przez dystrybutora.
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W przypadku instalacji lokalnej domyślny link do
uruchomienia Konsoli zostanie utworzony na pulpicie:
http://localhost/CustomerConsole/

Logowanie w systemie
W celu zalogowania się do Konsoli Klienta, należy po uruchomieniu Konsoli podać:
unikalny login oraz hasło użytkownika
wybrać przycisk Zaloguj

Rejestrowanie nowego klienta
W celu rejestracji nowego klienta w systemie należy:
wybrać opcję Zarejestruj nowego klienta na oknie logowania,
wprowadzić posiadany numer sprzętowy urządzenia

Urządzenie musi być zarejestrowane w systemie oraz
nieprzypisane do żadnego z klientów. Rejestracja
urządzenia w systemie odbywa się automatycznie po
pierwszym uruchomieniu prawidłowo skonfigurowanego
urządzenia.
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wprowadzić dane klienta:
o nazwę,
o unikalny login oraz hasło, podawany podczas logowania
o dane adresowe:
miejscowość,
ulicę i numer budynku,
gminę,
dzielnicę
prowincję,

wybrać przycisk Zapisz.

Zarządzanie oraz dodanie nowego klienta możliwe jest
również przez dystrybutora systemu z poziomu Konsoli
Administracyjnej.

4.2

Dodanie konta i przypisanie urządzenia
Rozdział omawia sposób dodawania nowego urządzenia oraz konta urządzenia z poziomu
Konsoli Klienta.
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Pojęcia
Konto - podłączony do systemu chroniony budynek, pojazd lub osoba i
automat sprzedażowy. Do jednego obiektu może być przypisanych kilka
różnych urządzeń.
Osoba - powiązana z danym kontem osoba lub firma, którą należy
powiadamiać w przypadku alarmów lub osoba, która posiada uprawnienia
do przebywania na obiekcie.
Punkt - umieszczony na koncie znacznik z unikalnym identyfikatorem,
możliwy do odczytania przez urządzenie.

Dodanie nowego konta urządzenia
Z menu wybrać opcję Konta urządzenia i kliknąć ikonkę plus.
Wprowadzić dane konta:
nazwę,
typ konta,
wybrać lokalizację z predefiniowanej listy
strefę czasową,
opis,
w zależności od typu konta, dodatkowe informacje (tj. adres, dane pojazdu,
dane personalne)
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Zatwierdzić dodanie konta urządzenia

Dodanie osoby do konta
Z menu wybrać pozycję Konta urządzeń oraz dla dowolnego konta urządzenia
kliknąć ikonę Edycja danych osób.
Kliknąć ikonę plus i wprowadzić dane na zakładce Ogólne:
nazwę osoby,
dane adresowe (miejscowość, ulica, numer budynku, gmina, rejon,
województwo),
priorytet osoby,
hasło potwierdzające tożsamość osoby oraz hasło podawane podczas
zagrożenia,
rolę osoby
o osoba do powiadomienia o alarmie,
o ochrona,
o serwis
opis,
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Na zakładce Kontakty:
Klikinąć ikonę plus i wprowadzić dane:
kontakt (np. numer telefonu, adres e-mail, itp.)
piorytet kontaktu,
godziny kontaktu,
typ kontaktu,
opis

Rejestracja nowego urządzenia
Z menu wybrać opcję Urządzenia i kliknąć ikonkę plus.
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Wprowadzić numer sprzętowy urządzenia, które jest dodawane,

Urządzenie musi być zarejestrowane w systemie poprzez odbicie
dowolnego punktu RFID oraz nieprzypisane do żadnego z
klientów. Rejestracja w systemie odbywa się automatycznie po
pierwszym uruchomieniu prawidłowo skonfigurowanego
urządzenia.

Dla dodanego urządzenia wybrać ikonę Edycja ogólnych danych
Na zakładce Ogólne możliwe jest ustawienie:
nazwy urządzenia,
szablonu urządzenia,
numeru karty SIM,
lokalizacji, która wpływa na język, w jakim wyświetlają się opisy sygnałów oraz
alarmów.

Zatwierdzić dodanie urządzenia.

Przypisanie urządzenia klienta do konta
Z menu wybrać opcję Urządzenia. Następnie dla dowolnego urządzenia kliknąć
ikonę Ogólna edycja danych.
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Na zakładce Konta klikając ikonę plus jest możliwość przypisania urządzenia do
konta.

Opisanie punktów na koncie urządzenia
Z menu wybrać opcję Konta urządzeń i dla dowolnego konta kliknąć przycisk
Edycja punktów.
Kliknąć przycisk plus i wybrać sygnał z listy z przypisanym numerem punktu,
dodać opis oraz typ sygnału.
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Na liście punktów pojawiają się nieprzypisane punkty z urządzeń
konta.
Punkt jest dodawany do urządzenia automatycznie po jego
pierwszym odczycie. Domyślnie w takim wypadku w opisie
punktu znajduje się czas jego odebrania.
Można również dodać nowy punkt ręcznie poprzez podanie jego
identyfikatora oraz nazwy.

Zatwierdzić wprowadzenie sygnału.

4.3

Obchody
Rozdział omawia kroki, jakie należy wykonać w celu dodania nowej ścieżki na koncie.

Pojęcia
Ścieżka - obszar poruszania się strażnika, na którym
rozmieszczone są punkty odbicia.
Punkt odbicia - punkt rozmieszczony na ścieżce posiadający
unikalny identyfikator.
Alarm - sygnalizowany w Konsoli Agencji Ochrony stan konta po
odebraniu sygnału alarmowego.

Nowy obchód
Z menu wybrać pozycję Urządzenia oraz dla dowolnego urządzenia kliknąć ikonę
Edycja ścieżek.
Kliknąć ikonę plus i wprowadzić dane:
nazwę,
typ generowanego alarmu w razie niepowodzenia ścieżki,
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,
czas rozpoczęcia i zakończenia ścieżki,
dni, w które ma być przeprowadzona,
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co ile godzin ma być powtarzana ścieżka.

Zatwierdzić wprowadzoną ścieżkę

4.4

Obsługa urządzenia
Rozdział omawia podgląd do danych historycznych urządzenia.

Pojęcia
Sygnał - informacja odebrana przez sterownik systemu 4TimeWeb,
wysłana przez urządzenie
Zdarzenie - informacja wygenerowana przez użytkownika lub
system na podstawie wykonanych czynności związanych z obsługą
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konta

Podgląd sygnałów i zdarzeń z urządzenia
W celu podejrzenia zestawienia należy:
Z menu wybrać opcję Urządzenia.
Dla wybranego urządzenia kliknąć ikonę:
Zestawienie sygnałów
Zestawienie zdarzeń
Zestawienie może zostać wygnerowane dla dowolnego przedziału czasowego.
Dodatkowo możliwe jest ograniczenie zestawienia poprzez wprowadzenie filtra
wyświetlanych sygnałów lub zdarzeń.

Każdy dzień zestawienia znajduje się na jednej stronie. Do przeglądania poszczególnych
dni zestawienia, służy dodatkowe narzędzie, w którym do zmieniania dni służą przyciski ze
strzałkami.

Filtry sygnałów i zdarzeń
Filtr służy do precyzowania zapytań. Ze wszystkich danych określonego typu dostępnych w
systemie wyszukuje pozycje, które zawierają (bądź nie zawierają) podaną frazę.
Znak „+” odpowiada logicznemu lub, dopisanie go przed szukaną frazą oznacza, że fraza
jest wymagana w pozycji listy,
Znak „-” to negacja, wyklucza pozycję zawierającą podaną frazę,
Znak „*” oznacza część wspólną,
Znak spacji „ ” jest równoznaczny ze znakiem „+”.
Przykład 1:
zapytanie „+alarm-techniczny”
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wyszuka wszystkie alarmy za wyjątkiem technicznych (równoznaczne z „alarmtechniczny”).
Przykład 2:
zapytanie "alarm*techniczny"
wyszuka tylko alarmy techniczne.
Przykład 3:
zapytanie "alarm techniczny"
wyszuka wszystkie alarmy oraz wszystkie sygnały techniczne.
Umieszczenie tekstu pomiędzy znakami cudzysłowu powoduje, że znaki specjalne będą
ignorowane, a w bazie będzie poszukiwany dokładnie taki tekst, jaki został wprowadzony.

Wpisanie tekstu alarm - włamaniowy, nie jest równoznaczne
z alarm-włamaniowy (brak spacji pomiędzy znakiem
specjalnym a tekstem). Ten pierwszy zostanie przez
system zamieniony na alarm+-+włamaniowy
(równoznaczność spacji ze znakiem plus), co zmieni
znaczenie filtra.

4.5

Powiadomienia
Rozdział omawia kroki konieczne do włączenia funkcji powiadomień SMS lub e-mail.

Pojęcia
Faza - status urządzenia, od którego zależy dostęp do
poszczególnych funkcji systemu (powiadomienia oraz monitoring
urządzenia przez agencję).
Powiadomienie - informacja o alarmie lub sygnale wysyłana na
określony kontakt (numer telefonu lub adres e-mail).
Zestawienie e-mail - lista sygnałów, zdarzeń lub płatności za dany
okres czasu wysyłana na określony adres e-mail.

Zmiana fazy urządzenia
Tworzenie powiadomień SMS oraz e-mail wymaga wprawadzenia urządzenia w fazę 2 lub
3. Chcąc zmienić fazę z 1 na 2, należy:
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Z menu wybrać pozycję Urządzenia, dla dowolnego urządzenia kliknąć ikonę Zmień
fazę i ustawić odpowiednią fazę.

Faza 2 pozwala na odbieranie sygnałów alarmowych z urządzeń
oraz wysyłanie powiadomień m.in. o alarmie do dowolnej osoby.

Zatwierdzić zmianę fazy urządzenia.

Nowe powiadomienie
Po zmianie fazy urządzenia na 2 lub 3 wybrać:
Z menu wybrać pozycję Urządzenia i dla urządzenia wybrać ikonę Edytuj
powiadomienie
Kliknąć ikonę plus i wprowadzić:
nazwę powiadomienia,
typ powiadomienia:
o odebranie sygnału - wybrać nazwę konta oraz sygnał,
o sygnał techniczny - wybrać sygnał,
o wygenerowanie alarmu - wybrać alam,
formę przesłania powiadomienia (SMS, e-mail),
wybrać lub wprowadzić numer telefonu, adres e-mail odbiorcy powiadomienia.
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Zatwierdzić wprowadzone, nowe powiadomienie.

Nowe zestawienie email
Z menu wybrać pozycję Zestawienia
Kliknąć ikonę plus i wprowadzić na zakładce Ogólne:
nazwę oraz typ zestawienia,
za jaki okres czasu zestawienie ma zostać wygenerowane,
możliwe jest ograniczenie pozycji zestawienia poprzez wprowadzenie filtra,
adres e-mail, na który ma zostać wysłane zestawienie
Na zakładce Urządzenia należy wybrać urządzenia, dla których zestawienie ma
zostać wygenerowane .
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Czas wysłania zestawienia jest określany przez dystrybutora.

Zatwierdzić dodane zestawienie.

4.6

Monitoring urządzenia przez agencję
Rozdział omawia kroki, jakie należy wykonać w celu zapewnienia monitoringu urządzeń
klienta przez wybraną agencję ochrony.

Pojęcia
Faza status urządzenia, od którego zależy dostęp do
poszczególnych funkcji systemu (powiadomienia oraz monitoring
urządzenia przez agencję).
Alarm - sygnalizowany w Konsoli stan konta po odebraniu sygnału
alarmowego.

Zmiana fazy urządzenia
Zapewnienie monitoringu urządzeń wymaga wprawadzenia urządzenia w fazę 3.
W celu zmiany fazy z 1 lub 2 na 3 należy:
© 2013 NEXT! s.c. S.Piela, B.Dryj a

68

4TimeWeb Short Manual

Z menu wybrać pozycję Urządzenia, dla dowolnego urządzenia kliknąć ikonę
Zmień fazę i ustawić:
odpowiednią fazę,
agencję ochrony, która będzie odpowiedzialna za monitoring urządzenia, w
tym przede wszystkim obsługę alarmów
umowę, która została zawarta pomiędzy klientem, a agencją monitorującą
urządzenie.

Faza 3 pozwala na odbieranie sygnałów alarmowych z
urządzeń, wysyłanie powiadomień (SMS lub e-mail) m.in. o
alarmie do dowolnej osoby oraz obsługę alarmów przez
wybraną agencję ochrony.

Zatwierdzić zmianę fazy urządzenia.
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