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Chcemy podziękować za wybór właśnie naszej  platformy j ako
podstawy dla rozwoju Państwa działalności. Równocześnie j esteśmy
przekonani, że nowatorskie mechanizmy wprowadzone w naszej
aplikacj i przysłużą się rozszerzeniu wachlarza świadczonych przez
Was usług, redukcj i kosztów działalności i zwiększeniu komfortu
oraz bezpieczeństwa pracy.

Uwaga: Ze względu na stały i dynamiczny rozwój  produktu niektóre
elementy aplikacj i mogą w sposób nieznaczny różnić się od opisu
znajdującego się w niniej szej  instrukcj i.



Rozdział

I
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1 Wstęp

Kronos NET jest kompleksowym systemem informatycznym, przeznaczonym dla
nowoczesnej agencji ochrony lub innego przedsiębiorstwa zarządzającego obiektami
podlegającymi stałemu monitoringowi.

Na wstępie chcemy podziękować za wybór właśnie naszej platformy, jako podstawy dla
rozwoju Państwa działalności. Równocześnie jesteśmy przekonani, że nowatorskie
mechanizmy wprowadzone w naszej aplikacji, przysłużą się rozszerzeniu wachlarza
świadczonych przez Was usług, redukcji kosztów działalności i zwiększeniu komfortu oraz
bezpieczeństwa pracy.

Ze względu na stały i dynamiczny rozwój  produktu, niektóre

elementy aplikacji mogą w sposób nieznaczny różnić  się od

opisu zawartego w niniejszej instrukcji. W razie jakichkolwiek

pytań lub wątpliwości, prosimy o kontakt z dystrybutorem lub

producentem systemu. 

1.1 Ogólny opis produktu

Kronos NET to system informatyczny, którego głównym zadaniem jest wsparcie w
zarządzaniu stacją monitoringu. Składa się z trzech bloków obejmujących:

prowadzenie usługi monitoringu,

serwisowanie urządzeń monitorujących,

rozliczanie świadczonych usług.

Duży nacisk położony na stabilność, ergonomię i wydajność w trakcie tworzenia produktu,
pozwalają na prowadzenie monitoringu nawet 50 tys. obiektów na jednym stanowisku i
przetwarzanie znacznie ponad 100 sygnałów na sekundę, przy zachowaniu pełnej analizy
sygnałów. Dodatkowo dzięki wbudowanej wielostanowiskowości programu, ilość tę można
swobodnie powiększać.

Moduł Monitoringu służy do integracji monitoringu budynków, pojazdów, osób, telewizji
przemysłowej, środowiska (pomiary temperatury, wilgotności, etc.), automatów do handlu
detalicznego, strażników, oraz kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Wachlarz usług,
które swoim działaniem obejmuje aplikacja, z dnia na dzień się poszerza.

Dzięki doskonałej współpracy z producentami urządzeń, obsługujemy bezpośrednio ponad
50 stacji bazowych i nadajników obiektowych. Komunikacja z nimi odbywa się za
pośrednictwem drogi radiowej, telefonicznej, GSM/GPRS lub sieci informatycznych. Duży
stopień automatyzacji aplikacji pozwala odciążyć operatora z wykonywania wielu zadań,
szczególnie związanych z powiadamianiem różnymi drogami klientów, współpracowników
oraz podwykonawców.
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Moduł Serwisu organizuje w jednym środowisku całą pracę działu serwisu związaną z
serwisowaniem, konserwowaniem, instalacjami, modernizacjami i demontażami systemów
alarmowych i pomiarowych. Pozwala na bieżącą kontrolę pracy ekip serwisowych i ich
późniejsze rozliczanie z zadań. Dzięki ścisłej integracji z Modułem Monitoringu, osoby
upoważnione mają wgląd w działanie urządzeń zamontowanych w obiektach, również z
poziomu przenośnych urządzeń PDA.

Moduł Rozliczeń pozwala zebrać w jednym miejscu wszystkie zdarzenia związane z
obciążeniami klienta i wygenerować na ich podstawie faktury. Faktury te mogą potem być
drukowane bezpośrednio z programu lub eksportowane do zewnętrznego systemu
finansowo-księgowego. Całość opiera się na wyjątkowo elastycznym mechanizmie cen i
kalendarzy rabatowych.

1.2 Architektura

System Kronos NET jest w pełni sieciowym rozwiązaniem zbudowanym w oparciu o
trójwarstwową architekturę modułową. Taka struktura zapewnia:

 wysoką niezawodność systemu,

 możliwość rozproszenia nawet na znacznym obszarze,

 bezpieczeństwo danych,

 dobór funkcjonalności systemu do rzeczywistych potrzeb.

Schemat architektury przedstawiono na poniższej ilustracji.
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Wszystkie  moduły  mogą  zostać  zainstalowane  na  jednym

komputerze,  ale  nie  jest  to  rozwiązanie  zalecane  przez

producenta ze względu na bezpieczeństwo i wydajność.

Poszczególne moduły komunikują się ze sobą za pomocą sieci opartej o protokół TCP/IP,
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przy założeniu, że tylko dla modułu głównego (Kernel) wymagany jest stały adres IP.
 

 Pojęcia

Moduł - dowolna konsola systemu, Kernel, sterowniki oraz
programy narzędziowe będące składowymi systemu
KronosNET2
Kernel - centralny moduł systemu odpowiedzialny za
przetwarzanie sygnałów, udostępnianie danych z bazy
danych i kontrolę pracy pozostały modułów.
Konsola - rodzina modułów przeznaczona dla użytkownika
systemu, pozwala na pracę z systemem, m.in.
monitorowanie, rozliczanie oraz obsługę serwisową
obiektów, wprowadzanie danych.
Sterownik - rodzina modułów pośredniczących w
komunikacji pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i
systemem KronosNET  
Zdalny Odbiornik - 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
Klucz HASP - urządzenie zawierające dane licencji
systemu KronosNET 
MSSQL - wysoko wydajny serwer bazodanowy firmy
Microsoft w wersji darmowej lub komercyjnej 

 Konsole

Konsola Monitoringu

Moduł  obsługi  alarmów,  podglądu  danych  i

generowania zestawień. Podstawowy moduł pracy

operatora.

Konsola Edycji
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Moduł  służy  do  wprowadzania  danych  obiektów,

klientów  oraz  definicji  niezbędnych  do  obsługi

obiektu  w  systemie  monitoringu.  Pozwala  na

kontrolę  parametrów  monitorowania,

serwisowania, rozliczenia i zarządzania umowami

z klientami. 

Konsola Serwisu

Konsola  Serwisu  umożliwia  wystawianie

dokumentów  zleceń  serwisowych,  konserwacji,

instalacji,  modernizacji  oraz  demontaży,  a  także

przeglądanie  archiwalnych  dokumentów.  Z  jej

poziomu można również przeglądać wybrane dane

obiektów, wygenerować płatność  dla obiektu oraz

tworzyć różnego rodzaju zestawienia. 

Konsola Wideo

Moduł  do  podglądu  kamer  z  wielu  obiektów,  z

możliwością  zapisu  obrazu  kamer  do  systemu

oraz podglądu podstawowych danych obiektów.

Konsola Rozliczeń

Konsola  służy  do  prowadzenia  rozliczeń  z

klientami, w  tym  ręcznego  albo  automatycznego

przygotowywania  oraz  przeglądu  faktur  na

podstawie danych pobieranych z innych modułów.

Umożliwia  także  współpracę  z  zewnętrznymi

systemami, dzięki mechanizmom eksportu faktur i

importu należności.

  Sterowniki

Sterownik In
PSTN

Rodzina  sterowników

odbierających  sygnały

pochodzące  z  kanału
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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. 

Sterownik
Out Palmtop/
Client 

Sterowniki  udostępniające  dane

końcówkom  na  palmtopach  i

aplikacjom  dla  zewnętrznych

klientów takich jak: straż pożarna,

policja, klient indywidualny.

Sterownik
Out
GSMGate/
MailGate

Sterowniki  wysyłające  informacje

za  pomocą  SMS  i  poczty

elektronicznej  na  skutek

zdarzenia  alarmowego  lub

zapytania  pochodzącego  od

użytkownika.  Ten  sterownik

potrafi  również  wysyłać

zestawienia  w  określonym

czasie.
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1.3 Bezpieczeństwo

Architektura systemu należy do jednej z najbezpieczniejszych na rynku, zarówno pod kątem
blokady przed nieautoryzowanym dostępem z zewnątrz, jak i stabilności systemu. Producent
dołożył wszelkich starań, aby baza danych zawierająca dane klientów, nie była udostępniana
bezpośrednio nawet w sieci lokalnej. Możliwe stało się to, dzięki wykorzystaniu architektury
trójwarstwowej. Jedynym modułem mającym dostęp do bazy, za wyjątkiem narzędzi
serwisowych, jest Kernel. Po swojej stronie wymaga on autoryzacji każdego modułu i
użytkownika, kontroluje uprawnienia i na bieżąco monitoruje aktywność użytkownika.
Dodatkowo cała transmisja odbywa się za pomocą specjalnego autorskiego protokołu,
wykorzystującego szyfrowanie VMPC, pakowanie ramek oraz retransmisję wyłącznie zmian.

Osobnego omówienia wymaga kwestia stabilności. Modułowa budowa systemu i
rozproszenie programu na wielu komputerach, zapewni wyjątkową odporność nawet w
przypadku awarii sprzętu. Uszkodzenie jednego z komputerów wyłączy tylko część
funkcjonalności systemu, dodatkowo dzięki automatycznemu zarządzaniu modułami
rezerwowymi, możemy zapewnić sobie bezobsługowe uruchomienie kopii.
Zaznaczenia wymaga fakt, że dzięki unikatowej technologii buforów dyskowych, system
przechowuje swój bieżący stan nie tylko w pamięci ulotnej, ale i na dysku. Wyłączenie
komputera nie powoduje więc utraty danych.

Ze względu na plagę wirusów i ataków hakerskich, producent

zaleca  zastosowanie  dodatkowego  programu  typu  firewall  i

antywirus.  Zwracamy  jednak  uwagę  na  konieczność

prawidłowej  konfiguracj i  takiego  programu,  ponieważ  może

mieć to wpływ na funkcjonowanie systemu Kronos NET.

Program  posiada  mechanizmy  umożliwiające  wykonywanie

kopii  bezpieczeństwa,  zarówno  bazy  danych,  jak  i

konfiguracj i.  Bezwzględnie  zaleca  się  wykonywanie  ich  na

bieżąco  oraz  przechowywanie  w  bezpiecznych  miejscach.

Producent nie bierze żadnej  odpowiedzialności za ewentualną

utratę danych.

1.4 Centra rezerwowe

System pozwala na tworzenie centrów rezerwowych automatycznie uruchamianych w
przypadku awarii. Istnieją dwie możliwości przygotowania centrum zapasowego:

 dodatkowe centrum, uruchamiane automatycznie w przypadku awarii centrum głównego,

 instalacja rozpraszająca się w przypadku awarii centrum głównego.

Pierwsze rozwiązanie polega na przygotowaniu serwera z danymi i Kernela, pracujących w
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odrębnej lokalizacji, gdzie w przypadku braku połączenia z centrum głównym, automatycznie
przełączają się moduły. Jest to najbardziej powszechne rozwiązanie. Wymaga połączenia
sieciowego pomiędzy centrum głównym, a rezerwowym.

Drugie rozwiązanie jest nowatorskie i pozwala na zbudowanie wielu bezobsługowych stacji
lokalnych transmitujących dane do centrum głównego. W przypadku problemów z
komunikacją, następuje rozproszenie i przejście stacji bezobsługowych w tryb pracy
manualnej.

Poniżej przedstawiono przykładowy schemat instalacji wraz z komputerami zapasowymi.
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Jeżeli  nie  zdecydujemy  się  na  budowę  centrum

rezerwowego, powinniśmy posiadać przynajmniej  zapasowe

stanowisko  z  zainstalowanym  programem  i  aktualną  bazą

danych,  tak  żeby  w  razie  awarii  móc  nim  zastąpić

niesprawny system do czasu usunięcia problemu.

Instalacja uwzględniająca centrum uruchamiane automatycznie w przypadku awarii centrum

głównego powinna składać się z:

Kerneli : głównego oraz podrzędnego (konfiguracja Kernele rezerwowe)

Bazy danych : każdy z Kerneli powinien posiadać dostęp do aktualnej tej samej bazy

danych lub aktualnej jej kopii. W przypadku wykorzystania dwóch niezależnych baz ich

zgodność może być zapewniona przez mechanizmy silnika MS SQL, np. replikacji

(szczegóły Replikacja)

Skonfigurowanego dostępu modułów do obu kerneli, w przypadku awarii (lista Kerneli w

konfiguracji Ogólnej)

1.5 Retransmisje i współpraca

Unikalną cechą programu są duże możliwości retransmisji alarmów i sygnałów. Odbiorcami
mogą być, zarówno inne systemy informatyczne, jaki i konkretne osoby lub nawet
współpracujące agencje ochrony.
Platforma Kronos NET umożliwia połączenie pomiędzy systemami należącymi do różnych

386
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przedsiębiorstw i przekazywanie im alarmów z chronionych obiektów. Wszystkie dane
dotyczące takich obiektów, są wtedy udostępniane na czas obsługi alarmu, pozostając
równocześnie po stronie agencji zlecającej. W drugą stronę otrzymujemy za to informacje o
podejmowanych działaniach. 

Dodatkowo przygotowano uproszczoną końcówkę, która może być zainstalowana w straży
pożarnej lub na policji. Nie korzysta ona z lokalnych baz danych, przez co nie wymaga
konserwacji i jest zdalnie administrowana. Taka końcówka otrzymuje zdarzenia alarmowe
oraz same dane obiektów z systemu głównego poprzez sieć informatyczną.

Schemat przykładowej komunikacji pomiędzy systemami różnego typu.
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1.6 Zabezpieczenie sprzętowe

Program jest zabezpieczony przed próbą nielegalnego kopiowania i użytkowania za pomocą
klucza sprzętowego Hasp marki Alladin. Są to klucze przygotowywane specjalnie dla
producenta programu i nie mogą być zastąpione innymi. Klucz jest wymagany do
prawidłowej pracy programu i musi być podłączony do komputera, na którym znajduje się
usługa Kernela.  Można również wykorzystać sterownik RemoteHASP, który będzie wysyłał
do Kernela dane licencji z klucza HASP, podłączonego do innego komputera wyposażonego
w port USB.
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Dokładny opis konfiguracji, aktualizacji i wykorzystania klucza, zawarto w rozdziale Klucz
HASP .

1.7 Wymagania sprzętowe

Producent oprogramowania dołożył wszelkich starań, aby system Kronos NET był wysoce
wydajny, przy równoczesnym zachowaniu minimalnych wymagań sprzętowych, stawianych
komputerowi, na którym jest uruchomiony. Mimo to, wybór konkretnej konfiguracji komputera
jest procesem trudnym i zależy w dużej mierze od wykorzystanych kanałów monitorowania
oraz ilości obiektów. Przed zakupem należy skontaktować się z producentem lub jego
dystrybutorem, w celu uzgodnienia właściwej platformy sprzętowej.

Przyjmuje się, że do prowadzenia monitoringu 500 obiektów drogą komutowaną, przy
założeniu średnio 15 sygnałów na dobę z każdego, wystarczy komputer z:

 Procesorem Celeron 2 GHz,

 Pamięcią 1 GB RAM,

 Dyskiem 80 GB,

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

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

 Odpowiednią ilością portów szeregowych.

Monitorowanie 1000 obiektów drogą komutowaną i radiową/GSM, przy założeniu średnio 100
sygnałów na dobę z każdego 
obiektu, wymaga komputera z:

Procesorem DualCore 2 GHz,

Pamięcią 2 GB RAM,

Dyskiem 80 GB,

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

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

Odpowiednią ilością portów szeregowych.

Producent  zaleca  użycie  minimum  dwóch  komputerów:

jednego jako serwera danych oraz  sygnałów, drugiego  jako

stacja operatorska.
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2 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. 
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Alarm Sygnalizowany w Konsoli Monitoringu
stan obiektu po odebraniu sygnału
alarmowego. 

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
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Alarm Sygnalizowany w Konsoli Monitoringu
stan obiektu po odebraniu sygnału
alarmowego. 

którą rozliczane są świadczone usługi.

Konsola Rodzina modułów przeznaczona dla
użytkownika systemu, pozwala na pracę
z systemem, m.in. monitorowanie,
rozliczanie, 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.
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Alarm Sygnalizowany w Konsoli Monitoringu
stan obiektu po odebraniu sygnału
alarmowego. 

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 traktowane jako odrębny system
alarmowy.

Płatność Wygenerowana przez system lub
użytkownika pozycja z ustaloną kwotą.
Na podstawie wygenerowanych
płatności system może generować
faktury klientów.

Port Liczba porządkowa aktywnego portu z
konfiguracji sterownika, z którego
przyszedł sygnał.

Programy
narzędzio
we

Programy do zarządzania, konfiguracji
oraz diagnostyki systemu oraz bazy
danych.

Rozszerze
nie 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.
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Alarm Sygnalizowany w Konsoli Monitoringu
stan obiektu po odebraniu sygnału
alarmowego. 

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, wysłana przez
urządzenie obiektowe (nadajnik).

Synonim Unikalny identyfikator obiektu w
systemie.

Umowa Ustalone i zapisane z klientem
porozumienie dotyczące świadczenia
usług.

Urządzeni
e

Odwzorowanie fizycznego nadajnika
obiektu w systemie KronosNET.

Urządzeni
e zwykłe

Niezależna kopia szablonu urządzenia
na obiekcie.

Urządzeni
e wirtualne

Bezpośrednie powiązanie sygnałów
urządzenia z szablonu z obiektem.
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Alarm Sygnalizowany w Konsoli Monitoringu
stan obiektu po odebraniu sygnału
alarmowego. 

Użytkowni
k

Osoba posiadająca możliwość
zalogowania się do dowolnego modułu
(konsoli) systemu, w zależności od
posiadanych uprawnień.

Wtyczka
konfigurac
yjna

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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3 System Kronos NET2

3.1 Informacje ogólne

Rozdział ten zawiera podstawowe informacje odnoszące się do pracy ze wszystkimi
konsolami aplikacji Kronos NET.

3.1.1 Rejestracja

Każdorazowo, aby rozpocząć pracę, należy zarejestrować się w systemie. Służy do tego
automatycznie
wyskakujace okno przy włączeniu programu lub opcja: Program -> Rejestracja. 

Logowanie do świeżo zainstalowanego systemu jest możliwe jako użytkownik: next, hasło:
next. Jedną z pierwszych czynności administracyjnych powinno być stworzenie nowych
użytkowników, nadanie im odpowiednich uprawnień i usunięcie użytkownika domyślnego
(służy do tego panel użytkowników w narzędziu Tools ).

Po zakończonej pracy użytkownik powinien się wyrejestrować (Program ->
Wyrejestrowanie).

Wszystkie istotne operacje użytkownika np. edycja danych, obsługa alarmów, są
zapisywane w zdarzeniach systemowych wraz z nazwą zarejestrowanego użytkownika.

3.1.2 Baza wiedzy

W Konsoli Edycji, Monitoringu, Serwisu i Rozliczeń dostępna jest Baza Wiedzy .
Można tu wprowadzić dowolne informacje, które mogą być przydatne użytkownikom.
Przykładowo można
tam umieścić informacje dotyczące prostych czynności serwisowych centrali alarmowej. 

Ikona bazy wiedzy

366
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3.1.3 Wskaźnik stanu systemu

We wszystkich modułach dostępny jest aktualny status systemu w postaci trzech różnych
ikon twarzy: żółtej, czerwonej i niebieskiej.

Kolor czerwony  oznacza  wystąpienie  błędu. W  każdym  module
pojawi się okno informujace o tym, że w systemie wystąpił błąd.

Po usunięciu listy błędów (oraz w normalnym trybie pracy), ikona

jest żółta.

Ikona ta  informuje, że moduł  jest  w  stanie spoczynku, co może

być wynikiem problemów  z  podłączeniem się konsoli do Kernela

albo spowodowane jest zdublowaniem nazwy konsoli w systemie.

 

Okno informujące o błędach:

 Po kliknięciu ikony pojawia się lista błędów. 
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Za  pomocą  przycisku  "odśwież",  można  odświeżyć  listę  błędów,  natomiast  przycisk

"wyczyść błędy", czyści listę błędów.

3.1.4 Filtry

Filtr służy do precyzowania zapytań. Z 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” 
wyszuka wszystkie alarmy za wyjątkiem technicznych (równoznaczne z „alarm-
techniczny”).

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
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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.

 

3.1.5 Zegar

W każdym module, na górze okienka umieszczono zegar wraz z datą oraz procent zajętości
procesora i pamięci RAM.

Zakłada się, że stopień obciążenia procesora nie powinien osiągać 100% przez więcej niż 10
sekund, a zajęta pamięć nie powinna przekraczać 80%. 

Przekraczanie tych wartości może oznaczać:
 brak ograniczenia dostępnej pamięci dla bazy danych,

 zbyt słabą konfigurację sprzętową,

 zbytnie obciążenie komputera przez aplikacje działające w tle.

W przypadku dokonania pomiarów na tym samym komputerze, na którym znajduje się
serwer bazodanowy, stwierdzenie zbyt dużego obciążenia może oznaczać niewłaściwą
konfigurację serwera baz danych. Należy wtedy niezwłocznie za pomocą programu
Database Manager dokonać właściwych korekt.

3.1.6 Czat

Między konsolami istnieje możliwość komunikacji. Służy do tego ikonka czatu. Po jej
kliknięciu pojawi się okno czatu, w którym można pisać i odczytywać informacje od innych
użytkowników systemu:

Ikona czatu
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Czat umożliwia komunikację do konkretnych użytkowników  instalacji własnej lub do
instalacji obcej .

3.1.7 Licencja

W  każdym module, w  menu Pomoc-> O programie  znajduje  się  treść  licencji  oraz  takie

informacje jak:

Nazwa systemu wraz z wersją modułu,

Skrócona licencja,

Właściciel systemu,

Informacje o kluczu.

 

Dane dotyczące konkretnej instalacji pobierane są z klucza sprzętowego zabezpieczającego
program. Jeżeli licencja zostanie naruszona, możliwa jest edycja danych obiektów itp.,
program działa, ale nie pozwala na pracę w żadnej z konsol, za wyjątkiem Konsoli Edycji. 

366
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3.2 Nowości systemu KronosNET 2.2

Nowości dla użytkowników systemu KronosNET 2.1

W  przypadku aktualizacji  systemu z  KronosNET2.1 do
KronosNET2.2  wymagana  jest  konwersja  bazy  danych
przy użyciu narzędzia StepUp.

3.2.1 Konsole Mobilne

Mobilna Konsola Klienta - moduł klienta końcowego na platformę Android, IOS oraz
WindowsMobile 7
Mobilna Konsola Patrolowa - moduł dla grup interwencyjnych na platformę Android

Mobilna Konsola Serwisowa - moduł dla techników na platforme Android

3.2.2 Zmiany

Mechanizm geolokalizacji dla map google

Urządzenia i sygnały

540

538



System Kronos NET2 45

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

o sygbały różnicowe - na obiekcie zapis tylko różnic sygnałów w stosunku do urządzenia z
definicji (zamiast niezależnej kopii całego szablonu obiektu)
o ujednolicenie sygnałów kontroli czasu pracy
omożliwość dodawania sygnałów na urządzenie obiektu z okna historii sygnałów
omożliwość wyświetlenie w trakcie alarmu kamery przypisanej do grupy sygnałów
o kontrola ilości sygnałów z urządzenia

Nazwy oraz numery portów w sterownikach

Akcje
omożliwość tworzenia definicji akcji obiektów z opcją ich aktualizacji
omożliwość definiowania akcji na dowolny alarm (*)
o wybór osób obiektu, do których może zostać wysłana wiadomość tekstowa lub

wiadomość mail
Opcja w konfiguracji Kernela , przechowująca pliki multimedialne poza bazą

Zmiany w zarządzaniu umowami oraz rozliczeniami z klientem:
omożliwość dodania kilkustronicowej umowy (rtf, pdf, jpg)
o aneksy dla umów oraz ich pauzowanie 
o obsługa różnych walut
o znacznik dla klienta (osoba fizyczna lub firma)
o wyszukiwanie edytowanych ręcznie faktur
o znaczniki dla opisów płatności

Statystyki pracy operatorów na raportach dziennych

Dodanie pola gminy, powiatu oraz województwa

Wyszukiwanie dokumentów technicznych po osobie wykonującej

Nazwy i kontakty obsługi technicznej na dokumencie serwisowym

Słownik rodzajów konserwacji

Dodatkowe pole opisu/uwag do planowanych konserwacji

3.2.3 Bezpieczeństwo i efektywność

Optymalizacja analizy sygnałów

Przyśpiszeniee przetwarzania XML w sterownikach, Konsoli Edycji, Serwisu oraz Tools

Zmniejszenie prawdopodobieństwa błędu związanego z zakleszczeniem bazy danych
(błąd Deadlock)
Poprawienie usuwania dużej ilości alarmów

Poprawienie odczytu sygnałów z dysku po restarcie sterownika

Poprawienie nadpisywania sygnałów w buforach sterowników

Poprawienie odczytu parametrów urządzeń przez sterowniki

Zmiana sposobu zapisu uprawnień

Mechanizmy kontroli pracy sterowników

Poprawienie wysyłania wielu komend do urządzeń

3.3 Nowości systemu KronosNET2.1

Nowości dla użytkowników systemu KronosNET 2.0

213

376
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3.3.1 Konsole

W systemie dostępne są nowe moduły:
Konsola Dotykowa  - konsola operatorska do obsługi alarmów na komputerach
wyposażonych w ekran dotykowy,
Konsola Wideo  - konsola operatorska dedykowana do podglądu obrazów z kamer oraz
rejestratorów wideo,
Stan Pracy Modułów  - konsola administracyjna do podglądu stanu pracy modułów.

3.3.2 Funkcjonalności

W obrębie istniejących modułów pojawiły się nowe funkcjonalności:
Akcje  - zastąpienie retransmisji systemem akcji: ustawienie reakcji (np. wysłanie sms,
retransmisja zdarzenia, przeniesienie obiektu do serwisu, wystawienie zlecenia) w
przypadku wystąpienia w systemie pewnej akcji bądź sekwencji akcji (np. otrzymanie
sygnału, zmiana stanu grup sygnałów, wygenerowanie alarmu),
Monitoring w strefach  - wyznaczone za pomocą poligonów obszary na mapie, w których
obiekt musi przebywać lub których nie może przekroczyć w określonym czasie,
Konsola Klienta  oraz Konsola Klienta Web  - możliwość edycji wybranych danych z
poziomu klienta,
Kontrola czasu dojazdu GI - kontrola czasu dojazdu na podstawie zdarzeń z komiksu
"Wysłanie grupy interwencyjnej" oraz "Przybycie grupy interwencyjnej". W przypadku
przekroczenia czasu dojazdu (określanego w dodatkowe 1 ) system wygeneruje alarm
(zdefiniowany w Zdarzenia alarmowe ),
Zapis obrazów z kamer - powiązanie obrazu z obiektem i zapisanie w bazie danych
ręcznie (Konsola Monitoringu - Kamery ) lub automatyczne (przy pomocy
zdefiniowanych Akcji ),
Rozdzielenie typów alarmów pomiędzy poszczególne Konsole Monitoringu (Grupy
obiektów ),
Blokowanie, wstrzymanie oraz wznowienie obchodu - ręczne (zakładka Obchody  w
Konsoli Monitoringu) oraz automatyczne (Akcja  rozpoczynająca, pauzująca oraz
wznawiająca obchód),
Okresy ważności dla funkcji  na obiekcie - dodanie okresu ważności dla funkcji stanu
oraz zmiany stanu,
Monitoring w strefach czasowych - określenie strefy czasowej obiektu przy dodaniu obiektu

 lub w danych ogólnych  obiektu, ma to znaczenie przy przeliczaniu funkcji czasu dla
strefy czasowej wybranego obiektu,
Wyświetlanie naruszeń na planach obiektu  oraz możliwość zaznaczania na planie
wyposażenia obiektu (Plany ),
Bezpośrednia obsługa rejestratorów kamer poprzez biblioteki kamer .

3.3.3 Zmiany ergonomiczne

Przeniesienie danych do zdalnego dostępu oraz kontaktów do automatycznego
powiadomienia na poziom osób ,
Filtrowanie sygnałów oraz zdarzeń dostępnych dla zdalnego dostępu  na poziomie
klienta, 
Nowe definicje typu osób w słownikach  (grupa interwencyjna, użytkownik do
powiadomienia, użytkownik do odwołania),
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Dodanie identyfikatorów (słowniki ) dla osób  oraz klienta ,

Dodatkowe dane określające sygnały  oraz zdarzenia obiektu  (adres obiektu, czas
obiektu, dodatkowe rozszerzenia, typ sygnału),
Automatyczne pobieranie listy możliwych parametrów urządzenia  ze sterowników,

Przeniesienie słowników  opisujących linie, strefy i użytkowników na poziom urządzenia,

Możliwość określenia kolorów dla grup sygnałów urządzenia (zakładka sygnały ),

Liczniki grup sygnałów w definicji urządzeń (zakładka sygnały ),

Możliwość aktualizacji typu alarmu (cichy, opóźniony, ignoruj serwis, ignoruj blokadę) na
wybrane obiekty (zakładka Globalne alarmy ),
Rozróżnienie typów alarmów funkcji obchodu w zależności od braku odbicia wybranego
punktu (zakładka Obchody ),
Możliwość pobrania pozycji obiektu z wyświetlonej mapy (zakładka Pozycja ),

Rozszerzenie opcji kalendarza dla zleceń serwisowych (zakładka Zlecenia konserwacji
),
Zlikwidowanie zakładki retransmisji - przeniesienie funkcjonalności na akcje .

3.3.4 Zmiany wizualne

Stan obiektu w Konsoli Edycji (zakładka Zakładka Konta: zarządzanie klientami i obiektami
),

Status obsługi alarmu w Konsoli Monitoringu (rozdział Stan obsługi alarmu ).

3.3.5 Bezpieczeństwo

Replikacja bieżących danych pomiędzy kernelami (kernele rezerwowe ),

Autoryzacja modułu hasłem zapisanym w konfiguracji (hasła modułów ), 

Archiwum obiektów usuniętych oraz zdalnych (usunięte i zdalne obiekty ), 

Wysyłanie wiadomości do konkretnego użytkownika systemu (czat ),

Archiwum wiadomości (historia czatu ),

Modyfikacja algorytmu ustawiania czasu (konfiguracja ogólna kernela ).
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4 Instrukcja skrócona

4.1 Wstęp

Kronos NET jest kompleksowym systemem informatycznym przeznaczonym dla

nowoczesnej agencji ochrony lub innego przedsiębiorstwa zarządzającego obiektami

podlegającymi stałemu monitoringowi.

Ogólna struktura systemu

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

trójwarstwową architekturę modułową. 

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

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

pozostałych modułów.

Poniższy schemat przedstawia przykładową strukturę. Dla prostych instalacji wszystkie

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

jednego  jako  serwera  danych  oraz  sygnałów  drugiego

jako stacja operatorska.

Wymagania sprzętowe

Producent oprogramowania dołożył wszelkich starań aby system Kronos NET był

wysoce wydajny przy równoczesnym zachowaniu minimalnych wymaganiach

sprzętowych stawianych komputerowi na którym jest uruchomiony. Mimo to wybór

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

wykorzystanych kanałów monitorowania oraz ilości obiektów. Przed zakupem należy

skontaktować się z producentem lub jego dystrybutorem w celu uzgodnienia właściwej

platformy sprzętowej.

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

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

 Procesorem Celeron 2 GHz,

 Pamięcią 1 GB RAM,

 Dyskiem 80 GB,

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

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

 Odpowiednią ilością portów szeregowych.

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

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

Procesorem DualCore 2 GHz,

Pamięcią 2 GB RAM,

Dyskiem 80 GB,

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

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

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

producent zaleca zastosowanie dodatkowego programu

typu  firewall  i  antywirus.  Zwracamy  jednak  uwagę  na

konieczność  prawidłowej  konfiguracji  takiego  programu,

ponieważ  może  mieć  to  wpływ  na  funkcjonowanie

systemu Kronos NET.

Program  posiada  mechanizmy  umożliwiające

wykonywanie  kopii  bezpieczeństwa  zarówno  bazy

danych  jak  i  konfiguracji.  Bezwzględnie  zaleca  się

wykonywanie  ich  na  bieżąco  oraz  przechowywanie  w

bezpiecznych  miejscach.  Producent  nie  bierze  żadnej

odpowiedzialności za ewentualną utratę danych.

Kontrola licencji

Program jest zabezpieczony przed próbą nielegalnego kopiowania i użytkowania za

pomocą klucza sprzętowego Hasp marki Alladin. Są to klucze przygotowywane

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

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

którym znajduje się usługa Kernela.  Można również wykorzystać sterownik

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

podłączonego do innego komputera wyposażonego w port USB.

Obowiązek  aktualizacji  klucza  w  przypadku  wersji

abonamentowej spoczywa na użytkowniku systemu. 

Naruszenie  ograniczeń  dotyczących  ilości  obiektów

monitorowanych  i  okresu  użytkowania  produktu

zawartych  w  kluczu  skutkuje  natychmiastowym

zatrzymaniem  systemu  i  jest  przez  producenta

traktowane  jako  naruszenie  jego  praw  autorskich  i

majątkowych.
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Program  działa  bez  klucza  przy  wprowadzeniu

maksymalnie 5 obiektów, opcja ta służy jednak wyłącznie

do testów i program działający w tym trybie nie może być

użytkowany w celach komercyjnych.

Licencjodawca i jego dystrybutorzy dostarczają

oprogramowanie w jego obecnym stanie - "TAKI JAKI JEST

- AS IS". Producent nie ponosi odpowiedzialności za

spełnienie oczekiwań dotyczących funkcjonalności systemu

oraz za ewentualne usterki systemu i straty z nimi

związane.
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4.2 Szybki start

Poniższy samouczek pozwala na szybkie zapoznanie się z systemem KronosNET.

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

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

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

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opisanych w samouczku funkcji prosimy

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

znaleźć więcej przydatnych informacji oraz zaawansowanych funkcji dotyczących systemu

KronosNET.

4.2.1 Instalacja systemu

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

konfigurację programu oraz zapoznać użytkownika z typami oraz składnikami instalacji

W  celu  pobrania  aktualnej  wersji  instalacyjnej  systemu

prosimy o kontakt z producentem lub lokalnym dystrybutorem

systemu systemu KronosNET2.

 Pojęcia

Moduł - dowolna konsola systemu, Kernel, sterowniki oraz  programy

narzędziowe będące składowymi systemu KronosNET2

Kernel - centralny moduł  systemu odpowiedzialny za przetwarzanie

sygnałów,  udostępnianie  danych  z  bazy  danych  i  kontrolę  pracy

pozostałych modułów.

Konsola - rodzina modułów przeznaczona dla użytkownika systemu,

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

obsługę serwisową obiektów oraz wprowadzanie danych.

Sterownik  -  rodzina  modułów  pośredniczących  w  komunikacji

pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i systemem KronosNET 

Programy narzędziowe - programy do zarządzania, konfiguracji oraz

diagnostyki systemu oraz bazy danych

Klucz  HASP  -  urządzenie  zawierające  dane  licencji  systemu

KronosNET 

MSSQL  -  wysoko  wydajny  serwer  bazodanowy  firmy  Microsoft  w

wersji darmowej lub komercyjnej 
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 Konsole

Konsola Monitoringu

Moduł  obsługi  alarmów,  podglądu  danych  i

generowania zestawień. Podstawowy moduł pracy

operatora.

Konsola Edycji

Moduł  służy  do  wprowadzania  danych  obiektów,

klientów  oraz  definicji  niezbędnych  do  obsługi

obiektu  w  systemie  monitoringu.  Pozwala  na

kontrolę  parametrów  monitorowania,

serwisowania, rozliczenia i zarządzania umowami

z klientami. 

Konsola Serwisu

Konsola  Serwisu  umożliwia  wystawianie

dokumentów  zleceń  serwisowych,  konserwacji,

instalacji,  modernizacji  oraz  demontaży  a  także

przeglądanie  archiwalnych  dokumentów.  Z  jej

poziomu można również przeglądać wybrane dane

obiektów, wygenerować płatność  dla obiektu oraz

tworzyć różnego rodzaju zestawienia. 

Konsola Wideo

Moduł  do  podglądu  kamer  z  wielu  obiektów,  z

możliwością  zapisu  obrazu  kamer  do  systemu

oraz podglądu podstawowych danych obiektów.

Konsola Rozliczeń

Konsola  służy  do  prowadzenia  rozliczeń  z

klientami,  w  tym  ręcznego  lub  automatycznego

przygotowywania  oraz  przeglądu  faktur  na

podstawie danych pobieranych z innych modułów.

Umożliwia  także  współpracę  z  zewnętrznymi

systemami dzięki mechanizmom eksportu faktur i
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importu należności.

Instalacja serwerowa i uruchomienie systemu

W celu zainstalowania systemu Kronos NET 2.2 należy:

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

instalacji.

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

instalacji.

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

Kernel, 

Konsole

Programy narzędziowe:

składniki obsługi Klucza HASP:

silnik bazy danych MS SQL 2005 Express;

W celu wyboru własnych składników instalacji (np.

sterowników) należy wybrać typ instalacji

niestandardowej.

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

zakończeniu  instalator  zaproponuje  restart  systemu,  który  jest  niezbędny  do

uruchomienia usług systemu.

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

nazwę odpowiadającą zastosowaniu konsoli.

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

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

komunikacji z modułem głównym - Kernelem.

W celu zainstalowania konsol systemu Kronos NET 2.2 należy:

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

instalacji.

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

instalacji.

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

Konsole:

o Konsola Edycji

o Konsola Monitoringu

o Konsola Serwisu

o Konsola Rozliczeń

o Dotykowa Konsola Monitoringu

o Konsola Wideo

Program narzędziowy KronosTool

W celu wyboru własnych składników instalacji (np.

sterowników) należy wybrać typ instalacji

niestandardowej.

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

zakończeniu  instalator  zaproponuje  restart  systemu,  który  jest  niezbędny  do

uruchomienia usług systemu.

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

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

TCP przypisany dla Kernela.

2. Jeżeli  instalacja  kliencka  znajduje  się  w  innej  sieci

należy otworzyć  port  TCP przypisany dla  Kernela  na

routerze.

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

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

nazwę odpowiadającą zastosowaniu konsoli.

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

Rozdział omawia podstawowe kroki do stworzenia pierwszego obiektu.

 Pojęcia

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

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

grupować kilka różnych nadajników.

Synonim - unikalny identyfikator obiektu w systemie

Definicje - listy, szablony, słowniki oraz wzorce dla obiektów

Alarm  -  sygnalizowany  w  Konsoli  Monitoringu  stan  obiektu  po

odebraniu sygnału alarmowego 

Sygnał -  informacja odebrana przez  sterownik systemu KronosNET

wysłana przez urządzenie obiektowe (nadajnik)

Zdarzenie  systemowe  -  informacja  wygenerowana  przez  system

KronosNET dotycząca jego funkcjonowania

Urządzenie - odwzorowanie fizycznego nadajnika obiektu w systemie

KronosNET.

Numer sprzętowy - fizyczny identyfikator urządzenia na obiekcie

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

modułu znajduje się na pulpicie lub w menu start:

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

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next

Domyślne definicje

Przed dodaniem nowego obiektu należy uzupełnić niezbędne dane z zakładki definicje

w Konsoli Edycji:

Alarmy - lista alarmów, które mogą zostać wygenerowane przez system

Zdarzenia alarmowe - powiązania wybranych zdarzeń systemowych ze

zdefiniowanym alarmem

Miasta - słownik miast dla obiektów

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

Szablony urządzeń - definicje urządzeń wraz z listą interpretowanych sygnałów

Mapy - dodane mapy do wyświetlania pozycji obiektów
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Waluty - możliwe waluty dla prowadzenia rozliczeń z klientami

Przy pierwszych krokach z systemem sugerujemy dodać domyślne wartości

zaproponowane przez firmę NEXT!

domyślne alarmy

domyślne zdarzenia alarmowe

domyślne typy osób

obiekt demo - przykładowy nowy obiekt 

domyślne szablony sygnałów i urządzeń - lista sygnałów najpopularniejszych

formatów systemów alarmowych

Domyślne dane można dodać z menu Pomoc:

Dodanie obiektu demo

Przykładowy obiekt z zaproponowanymi danymi przez firmę NEXT można dodać z

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

obiektu demo:

Obiekt demo ma wprowadzone przykładowe podstawowe dane:

Dane ogólne
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Ogólne - synonim oraz nazwe obiektu

Dodatkowe 1 - Adres obiektu

Kontakty - kontakty bezpośrodnio na obiekt

Pozycja - współrzędne geograficzne obiektu

Dane szczegółowe

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

przypisanymi hasłami

Uwagi - lista uwag na obiekcie

Urządzenia - lista definicji urządzeń powiązanych z obiektem, niezbędnych dla

prawidłowego przypisania odebranego sygnału z obiektem

Sygnały - lista interpretowanych sygnałów z urządzenia

Parametry urządzenia i kontrola łączności - reguły generowania alarmu, w

przypadku braku odebrania sygnałów z urządzenia

Dodanie nowego obiektu

Dodać nowe konto po kliknięciu ikony plus z zakładki konta

1. Uzupełnić synonim oraz nazwę obiektu:

Uzupełnić Dane ogólne obiektu

1. Ogólne - wybrać typ obiektu: budynek, osoba, strażnik, pojazd, pojazd grupy

interwencyjnej , pojazd inkaso, automat vendingowy.
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2. Dodatkowe 1 - uzupełnić adres obiektu (ulica, numer i miasto).

Przed wybraniem miasta obiektu należy uzupełnić słownik

miast w definicjach Konsoli Edycji.

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

komórkowy, faks lub pager).

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

Przed wybraniem mapy należy zdefiniować dostępne mapy

dla obiektów w definicjach Konsoli Edycji.

Uzupełnić dane szczegółowe

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

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

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

Przed wybraniem typu osoby należy uzupełnić słownik

typów osób w definicjach Konsoli Edycji

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

nazwę oraz opis uwagi

Dodać Urządzenie 

1. Z zakładki urządzeń wybrać dodaj obok listy urządzeń.

2. Jako źródło wybrać Szablon urządzenia

3. Podać dane urządzenia:

o Szablon urządzenia - szablon z definicji

o Numer sprzętowy - w zależności od rozwiązania producenta urządzenia

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

telefonu sieci GSM lub numer IMEI.

o Typ urządzenia - zwykłe urządzenie
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Zatwierdzić wprowadzone dane

4.2.3 Obsługa alarmu

Rozdział omawia w jaki sposób stworzyć oraz obsłużyć nowy alarm.

 Pojęcia

Sygnał - informacja odebrana przez sterownik systemu KronosNET2

wysłana przez urządzenie obiektowe (nadajnik)

Alarm  -  sygnalizowany  w  Konsoli  Monitoringu  stan  obiektu  po

odebraniu sygnału alarmowego 

Zdarzenie  (obiektu)  - informacja wygenerowana przez  użytkownika

lub  system  na  podstawie  wykonanych  czynności  związanych  z

obsługą obiektu.

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

pulpicie lub w menu start:

Rejestracja

Rejestrowanie przebiega podobnie jak w Konsoli Edycji podając nazwę użytkownika 

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

należy kliknąć Program-> Rejestracja i postąpić podobnie.

Nowy ręczny alarm
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1. Kliknąć ikonę dodaj na zakładce Alarmy.

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

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

ręcznie przez dwukrotne kliknięcie na alarmie z listy nowych alarmów

4. Po przejęciu alarmu automatycznie wyświetlą się jego dane podstawowe

5. W celu wyświetlenia podstawowych danych innego alarmu należy dwukrotnie kliknąć

na alarmie z listy aktywnych alarmów. 
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6. Podstawowe dane obiektu zawierają informacje dotyczące przejętego obiektu, takie

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

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

Czynności podczas obsługi alarmu

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

opcji komiksu alarmowego dostępnego podczas obsługi alarmu.

Możliwe są następujące zdarzenia:

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

wybraniu osoby pojawia się okno, w którym mamy możliwość poprawienia

wpisu i dopisania informacji. Zamknięcie okna przyciskiem OK powoduje zapis

zdarzenia.

Alarm został odwołany przez klienta.

Alarm został potwierdzony.

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

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

Odwołanie grupy interwencyjnej wcześniej wysłanej na obiekt. Jak wyżej,

należy wybrać odpowiednią grupę z menu

Czynność wykonywana, kiedy grupa interwencyjna zgłosi przybycie na obiekt.

Jak wyżej, należy wybrać grupę, która dotarła na miejsce.
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Po kliknięciu pojawi się lista z osobami przypisanymi do powiadomień. Po

wybraniu osoby pojawia się okno, w którym mamy możliwość poprawienia

wpisu i dopisania informacji. Zamknięcie okna przyciskiem OK powoduje zapis

zdarzenia.

Alarm zasadny.

Alarm fałszywy.

Zakończenie alarmu.

Lista dodatkowych zdarzeń zdefiniowana w konfiguracji Konsoli Monitoringu.

Raport

W celu zakończenia obsługi wszystkich alarmów i stworzenia raportu należy:

1. Zakończyć obsługę wszystkich alarmów 

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

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

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

W systemie nie ma możliwości edycji danych

zamkniętego już raportu.

Przykładowy raport z obsługi alarmu:
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4.2.4 Urządzenia

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

 Pojęcia

Urządzenie - odwzorowanie fizycznego nadajnika obiektu w systemie

KronosNET:
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Szablon urządzenia - wzorzec urządzenia, wraz z interpretowanymi

sygnałami i funkcjami

Numer sprzętowy - fizyczny identyfikator urządzenia na obiekcie

Sterownik  -  rodzina  modułów  pośredniczących  w  komunikacji

pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i systemem KronosNET 

Port - liczba porządkowa aktywnego portu z konfiguracji sterownika, z

którego przyszedł sygnał

Gniazdo  -  numer  gniazda  w  stacji  bazowej,  z  którego  przyszedł

sygnał (można wpisać numery kilku gniazd po przecinku)

Sygnał -  informacja odebrana przez  sterownik systemu KronosNET

wysłane przez urządzenie obiektowe (nadajnik)

Lista sygnałów -  lista opisanych w systemie zdarzeń możliwych do

odebrania z urządzenia

Kanał - informacja, którym kanałem ma przyjść opisywany sygnał

Kod sygnału - unikalna wartość pozwalająca na interpretację sygnału

przychodzącego z urządzenia

Rozszerzenie  1-5  -  opcjonalna,  dodatkowa  informacja  związana  z

odebranym sygnałem

Alarm  -  sygnalizowany  w  Konsoli  Monitoringu  stan  obiektu  po

odebraniu sygnału alarmowego 

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

na pulpicie lub w menu start:

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

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next

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

powiązane bezpośrednio z szablonem danego

urządzenia. 

W związku z powyższym modyfikacja danych na

szablonie sygnałów, zmienia również sygnały na

obiektach do których został on dodany. 

Wyjątek stanowią sygnały urządzeń obiektów

modyfikowane (dodane, edytowane lub usuwane)

bezpośrednio na obiekcie.

W celu dodania nowego urządzenia do definicji należy:

Wybrać Definicje urządzeń na zakładce Definicje

Dodać nowe urządzenie do definicji

1. Dodać nowy szablon urządzeń z ikony przy liście urządzeń

2. Podać nazwę szablonu szablonu urządzenia oraz wybrać sterownik z

listy, z którego będą odbierane sygnały. 
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Wybór  symbolu  '*'  w  polu  sterownik  spowoduje

porównywanie  sygnałów  z  dowolnego  sterownika  z  listą

kodów sygnałów urządzenia na obiekcie

Jednak w przypadku wyboru konkretnego sterownika z  listy

pozwoli  na  konfiguracje  dodatkowych  funkcji  (np.  linii

wyjściowych  oraz  parametrów),  jeżeli  sterownik  je

umożliwia.

Zaimportować listę sygnałów z pliku *csv z poziomu przycisku Importuj

znajdującego się przy liście urządzeń.

Do  najpopularniejszych  urządzeń  istnieją  przygotowane

szablony przez producenta systemu. W celu ich uzyskania

należy skontaktować się z dystrybutorem.

Dodanie szablonu urządzenia na obiekt

W celu powiązania szablonu urządzenia z obiektem należy:

Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu wybrać Urządzenia

Dodać nowe urządzenie  

1. Jako źródło nowego urządzenia wybrać Definicje urządzeń

2. Podać dane urządzenia:

o Szablon - zdefiniowany szablon urządzenia

o numer sprzętowy - w zależności od rozwiązania producenta urządzenia

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

telefonu sieci GSM lub numer IMEI.

o port

o gniazdo

o typ urządzenia - zwykłe
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Edycja sygnałów

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

sygnałów, w celu edycji listy sygnałów należy:

1. Przejść na urządzenia obiektu

2. Wybrać zakładkę sygnały

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

również sygnałów z definicji urządzenia

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

Podczas modyfikacji sygnału, otworzy się okno z kodem zdarzenia oraz

rozszerzeniami, gdzie można określić:

Typ sygnału - dowolny

Opis sygnału - opis widoczny w Konsoli Monitoringu

Typ alarmu, do wyboru:

o Sygnał informacyjny - odebranie tego typu sygnału nie spowoduje

wygenerowania alarmu w Konsoli Monitornigu

o Alarm - odebranie tego typu sygnału wygeneruje alarm w Konsoli

Monitoringu

Alarm - w przypadku wybrania sygnału alarmowego należy wybrać typ alarmu

z definicji

W zależności od urządzenia i sterownika w rozszerzeniach

mogą pojawiać się dodatkowe informacje związane z

odebranym sygnałem np:

numer partycji, strefy lub użytkownika dla systemów

alarmowych,

współrzędne geograficzne dla urządzeń GPS,

unikalny identyfikator odczytanego punktu urządzeń

kontroli obchodów, 
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Jeśli dla nowego sygnału jako kod lub rozszerzenie

podamy symbol "*" i zostanie odebrany sygnał z tego

urządzenia będzie on zinterpretowany przez system

bez względu na wartość w wybranym polu o ile

pozostałe wartości będą zgadzały się. 

Opisana sytuacja może nie zostać zrealizowana w

sytuacji jeżeli na liście będzie znajdował się sygnał

opisany jeszcze dokładniej, czyli z mniejszą ilością

znaków "*"

Kontrola łączności

Kontrola  łączności  pozwala  na  zdefiniowanie  rodzaju  alarmu,  który  zostanie

wygenerowany  w  przypadku gdy  wybrane  urządzenie  nie  zgłosi  się  przez  określony

czas.

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

2.Dla wybranego obiektu wybrać ikonę Urządzenia. 

3.Przejść na podzakładkę Parametry urządzenia dla konkretnego
urządzenia.

Dodać kontrolę łączności klikająć ikonę plus

Należy określić:

rodzaj  generowanego alarmu, 

częstotliwość, z jaką ma pojawiać się jakikolwiek sygnał z

urządzenia (jeśli w zadanym okresie nie pojawi się żaden

sygnał, zostanie wygenerowany alarm),

kanał (dowolny lub konkretny), którym ma nadejść jakikolwiek

sygnał,

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

testu ustawiony na urządzeniu.

4.2.5 Słowniki urządzeń

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

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

odpowiednie nazwy ze słowników.

 Pojęcia

Podsystem -  podział  systemu alarmowego na niezależne od siebie

strefy, które mogą być traktowane jako odrębny system alarmowy

Strefa   -  przyłączenie  do  systemu alarmowego  urządzeń  (czujek),

wykrywających zmiany stanów fizycznych

Użytkownik (systemu alarmowego)  -  nazwa  osoby, która  uzbroiła

lub rozbroiła obiekt lub wykonała ścieżkę obchodu

Punkt - nazwa odczytanego punktu ścieżki obchodu

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

obiektu

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

pulpicie lub w menu start:

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

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Słowniki urządzeń

W celu dodania słowników na urządzeniu należy:

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

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

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

wartości ze słowników. 

W Konsoli Monitoringu sygnał taki będzie posiadał opis ze zmienionymi

znacznikami na odpowiednie opisy ze słowników.

Możliwe są następujące typy słowników:

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

znaki w numerze).

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

opisie sygnału (2 znaki w numerze).

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

opisie sygnału (3 cyfry w numerze).

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

sygnału.

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

nazwie  grupy  sygnałów. Słownik ten pozwala  indywidualizować  nazwy  grup

sygnałów w przypadku używania urządzeń wirtualnych.

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

sygnałów  natomiast  w  Nazwa  opis  na  jaki  wprowadzony  numer  ma  zostać

zinterpretowany w Konsoli Monitoringu.

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

sygnału wstawią odpowiednią wartość, np.:

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

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

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

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

Można również odpowiednią wartość zastąpić nazwą:

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

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

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

numer przychodzi w rozszerzeniu 1

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

numer przychodzi w rozszerzeniu 2

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

numer przychodzi w rozszerzeniu 3

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

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

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

obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 1

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

obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 2

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

obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 3

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

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

specjalny, np.:

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

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1

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

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2

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

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3

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

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

sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny, np.:

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

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1

$E2P - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na
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obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2

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

obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3

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

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

np.:

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

którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1

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

którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2

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

którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3

W opisie sygnału można również wyświetlać wartość mocy sygnału przesłaną przez

urządzenie wykorzystując znak specjalny $V.

4.2.6 Funkcje czasu

Rozdział omawia w jaki sposób stworzyć funkcje na urządzeniach obiektu. 

 Pojęcia

Funkcja  czasu  -  automatyczna  kontrola  obiektu  generująca  stan

alarmowy w zależności od czasu lub sygnału,

Funkcja  stanu   -  kontrola  w  wyznaczonych  ramach  czasowych

określonego stanu grupy sygnałów,

Funkcja zadań - przypomnienie o konieczności wykonania zadania,

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

obiektu

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

menu start:

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

uprawnienia takie posiada użytkownik: next z hasłem: next.

Funkcja stanu
Funkcje  stanu  służą  do  sprawdzania  stanu  danej  grupy  sygnałów  (np.  dotyczącej
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podsystemu  obiektu)  w  zadanym  czasie.  Funkcja  zareaguje  na  nieprawidłowy  stan

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

obowiązywania.

Funkcja  wykorzystywana  jest  głównie  do  sprawdzania  stanu  obiektu  (rozbrojenia/

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

rozbrojenie obiektu w nieprawidłowych godzinach, generując alarm wybranego typu.

Funkcja zdefiniowana na poziomie szablonu zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

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

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

Stworzyć grupę sygnałów

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

2. Przejść na zakładkę Sygnały dla konkretnego urządzenia.

3. Dodać grupę sygnałów



Instrukcja skrócona 79

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

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

wybrać typ Stan obiektu.

5. Dodać  sygnału związane  z  uzbrojeniem  oraz  rozbrojeniem  do  właściwego

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

przeciągnąć go do danego stanu na liście grup sygnałów. 

Stworzyć funkcję stanu

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

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

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

godzinach 18:00-06:59 należy uzupełnić:

Grupę sygnałów - stworzoną grupę z sygnałami stanu obiektu

Alarm - nieprawidłowy stan

Stan wymagany - uzbrojony

Typ kalendarza - poniedziałek - piątek

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

Po zatwierdzeniu zostanie utworzona następująca funkcja:

Dla  funkcji   kontrolującej  uzbrojenie  obiektu  przez  cały  weekend  należy

uzupełnić:

Grupę sygnałów - stworzoną grupę z sygnałami stanu obiektu

Alarm - nieprawidłowy stan

Stan wymagany - uzbrojony

Typ kalendarza - sobota - niedziela

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

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

czasie  zostanie  wygenerowany  alarm,  który  został  ustawiony  w  konfiguracji

funkcji.

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

Funkcja zmiany stanu

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

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

W celu dodania funkcji stanu należy :

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

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

3. Dodać nową funkcję zmiany stanu

Funkcja  zdefiniowana  na  poziomie  szablonu,  zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

Funkcja zadań

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

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

generującej alarm codziennie o godz 8:00 należy:

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

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

zakładki.
Wprowadzając funkcję należy podać:

alarm - nazwa generowanego alarmu

opis - wykonać podjazd grupy interwencyjnej

Typ kalendarza - codziennie

Czas generowania - 08:00

4.2.7 Monitoring urządzeń kontroli obchodów

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

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

 Pojęcia

Funkcja  obchodu,  ścieżka  -  obszar  poruszania  się  strażnika,  na
którym rozmieszczone są punkty odbicia. 

Punkt  odbicia  -  punkt  rozmieszczony  na  ścieżce  posiadający
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unikalny identyfikator. 

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

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

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

Dodanie i konfiguracja urządzeń kontroli obchodów

Chcąc dodać ścieżkę obchodu na obiekcie należy:

1. Dodać urządzenie kontroli obchodów scieżki

Przejść na zakładkę Konta i dla wybranego obiektu dodać urządzenie kontroli

obchodów (dodawanie urządzeń zostało opisane w rozdziale Urządzenia ). 

2. Dodać punkty ochodów z urządzenia

Punkty obchodów są sygnałami typu rejestracja punktu z urządzenia

Sygnały mogą zostać dodać na 2 sposoby:

ręcznie - dodanie sygnału na zakładce Urządzenia  ->Edycja sygnałów

automatycznie - po odbiciu punktu sygnał zostanie dopisany do urządzenia. 

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

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

 Automatyczne  dodawanie  punktów  zadziała  po  wprowadzeniu

urządzenia na obiekcie i odebraniu z  danego urządzenia sygnału, nie

opisanego na liście urządzeń

66

66

66
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Dla automatycznego dodawania otrzymanych punktów do listy

sygnałów do istniejącego urządzenia musi być włączona opcja

dodawania nowych sygnałów w konfiguracji kernela (Tools >

Konfiguracja > Kernel > Nowe sygnały)

3. Przejść na zakładkę Obchody dla konkretnego urządzenia.

Funkcja obchodów  umożliwia sprawdzanie odbicia punktów  przez  strażnika, który

korzysta z urządzeń do kontroli strażników współpracujących z systemem Kronos.

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

a 08:00, należy:

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

2. Uzupełnić szczegóły ścieżki:

Nazwa - dowolna nazwa obchodu, np. obchód nocny

Alarm - nazwa alarmu, wygenerowanego w przypadku niepowodzenia obchodu

Typ ścieżki

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

punktów, kolejność odbicia punktów nie ma znaczenia

o zaawansowana  -  pozwala  na  ustalenie  kolejności  oraz  czasu  odbicia

poszczególnych punktów obchodu 

Typ kalendarza - codziennie

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

Powtarzaj  co - 1:00

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

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

punktów, w  przypadku nie  odbicia  jakiegokolwiek z  nich  zostanie  wygenerowany

podany alarm.

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

poszczególnych punktów. Jeżeli dowolny punkt ścieżki nie zostanie odbity w

wyznaczonym czasie zostanie wygenerowany alarm. W ścieżce zaawansowane

ma znaczenie kolejność odbicia punków.

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

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

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

Monitoring urządzeń kontroli obchodów

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

zawieszenie, które zatrzymuje wykonywanie ścieżki,

uruchomienie po wcześniejszym zawieszeniu,

opóźnienie, które przesuwa czas rozpoczęcia ścieżki,
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4.2.8 Monitoring GPS

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

wyświetlanie aktualnej pozycji,

pokazywanie historii trasy,

geofencing - monitoring pojazdów w określony strefach

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

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

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

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

Dodanie i konfiguracja urządzeń GPS

Chcą dodać nowe urządzenie GPS należy:

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

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

Dodając mapę należy wprowadzić:
rodzaj  mapy

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

współrzędne geograficzne - w celu określenia środka mapy.

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

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

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

2.Dodać nowe urządzenie GPS.

z sygnałem typu pozycja:

Monitoring w strefach

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

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

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

2.Przejść na podzakładkę Monitoring w strefach.

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

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

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

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

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

Dla każdego obszaru możliwe są opcje:

dopuszczalny obszar

zabroniony obszar

edycja obszaru

dodanie punktu obszaru (dotyczy tylko wielokąta)

usunięcie punktu z obszaru (dotyczy tylko wielokąta)

Obszary  monitorowania  tworzy  się  prawym  przyciskiem
myszy.

 

Po zatwierdzeniu zostanie utworzona funkcja monitoringu w strefach
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Monitoring urządzeń GPS

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

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

Każdą mapę można wyświetlić na pełnym ekranie w osobym oknie.

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

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

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

 Pojęcia

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

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

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

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

Chcąc dodać kamerę do monitoringu należy:

1.Przejść na zakładkę Konta.

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

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

adres internetowy - camera.next.biz.pl

port - 81

użytkownik oraz hasło - next

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

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

Po wybraniu biblioteki należy podać:
Adres

Port

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

Podgląd obrazu z dodanych kamer możliwy z poziomu

Konsoli Monitoringu

Konsoli Wideo

Monitoring wideo

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

Po wybraniu kamery przeglądarki internetowej pojawi się podpowiedź z loginem
oraz hasłem, natomiast w przypadku dostępu do kamery przez bibliotekę,
autoryzacja w kamerze nastąpi automatycznie,
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Konsola Wideo pozwala na podgląd obrazu z wielu kamer z różnych obiektów w
zależności od wybranego widoku.

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

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

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

Sterowanie ruchem kamery PTZ możliwe jest poprzez panel:

Przy pomocy ikon można:

przybliżać oraz oddalać obraz kamery

nagrać sekwencję obrazu lub pojedynczy obraz

zmieniać ostrość obrazu

otworzyć podgląd zapisanych obrazów w urządzeniu

4.2.10 Obsługa techniczna obiektu

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



KronosNET 2.296

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

 Pojęcia

Dokument  serwisowy -  dokument  związany  ze  zleceniem  obsługi

technicznej  obiektu,  w  tym  zleceniem  serwisu,  konserwacji,

modernizacji, instalacji lub demontażu

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

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

Dodanie i obsługa modernizacji obiektu

W celu utworzenia zlecenia modernizacji dla obiektu należy:

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

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

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

Osoba wykonująca - osoba wykonująca modernizacje na obiekcie

Rozpocznij  po / zakończ przed - data realizacji zlecenia

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

Wyposażenie - lista wyposażenia obiektu, z możliwością jego edycji

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

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

5. Zatwierdzić zmiany

6. Po zakończeniu zlecenia zmienić stan dokumentu na Zakończony

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

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

Dodanie zlecenia serwisowego z Konsoli Monitoringu

W celu dodania dokumentu serwisowego z poziomu Konsoli Monitoringu należy:

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

2. Z opcji obiektu wybrać Zestawienie wystawionych zleceń serwisowych

3. Dodać nowe zlecenie

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

5. Zatwierdzić wprowadzone dane

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

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

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

Zlecenia konserwacji

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

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

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

opis

miesiące - 2,

osoba - osoba lub firma przypisaną do zlecenia konserwacji

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

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

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

4.2.11 Fakturowanie klientów

Rozdział omawia generowanie faktur dla klientów na podstawie dodanych umów
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 Pojęcia

Klient  - osoba bądź  firma  będąca  właścicielem  obiektu lub obiektów.

Klient jest stroną, z którą rozliczane są świadczone usługi.

Umowa  -  ustalone  i  zapisane  z  klientem  porozumienie  dotyczące

świadczenia usług

Płatność  -  wygenerowana  przez  system  lub  użytkownika  pozycja

obiektu z  ustaloną kwotą. Na podstawie  wygenerowanych i  zebranych

płatności można generować faktury dla klienta.

Umowy wraz z płatnościami obiektu definiuje się w Konsoli Edycji

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

Dodanie umowy do obiektu

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

cykliczną - miesięczny abonament

zdarzeniową - zamknięcie dokumentu konserwacji

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

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

2. Dla obiektu wybrać Umowy

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Zatwierdzić wprowadzoną umowę

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

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

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

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

Generowanie faktur dla klientów

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

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

Wybór okresu i klientów do
fakturowania, należy podać:

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

Przejść do kolejnego kroku

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

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

Data sprzedaży

Sposób zapłaty

Termin płatności
Przejść do kolejnego kroku

Podsumowanie pracy kreatora
Potwierdzić liste wygenerowanych faktur

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

4.2.12 Dodawanie użytkowników systemu

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

 Pojęcia

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

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

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

Nowy użytkownik

W celu dodania użytkownika systemu należy:

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

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

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

3. Wprowadzić unikalne hasło użytkownika.

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

4.2.13 Podział obiektów na grupy

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

 Pojęcia

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

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

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

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

Tworzenie grup obiektów i przypisywanie do nich konsol

W celu stworzenia grup obiektów należy:

1. W konfiguracji Kernela przejść na zakładkę Grupy obiektów.

2. Dodać nową grupę 

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

3. Przypisać nazwę konsoli do grupy

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

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

wymagane jest zrestartowanie usługi Kernel.

2. Zaleca  się  pozostawienie  w  systemie  jednej  konsoli

obsługującej  wszystkie  grupy  obiektów  oraz  priorytetów

alarmów.

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

nazwy nie będą w stanie zarejestrować się do systemu.

Przypisanie obiektu do grupy

W Konsoli Edycji należy:

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

2. Przejść na zakładkę Ogólne

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

Poza Konsolą Monitoringu możliwe jest przypisanie do wybranej

grupy obiektów również Konsoli Serwisu, Konsoli Rozliczeń

Konsoli Wideo oraz Konsoli Edycji, spowoduje to wyświetlenie w

danej konsoli tylko obiektów przynależących do wybranej grupy

obiektów.

4.2.14 Akcja z wysłaniem wiadomości SMS

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

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

Wysłanie SMS z informacją o alarmie

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

1. Z zakładki Konta wybrać obiekt

2. Dla danego obiektu wybrać Monitoring, następnie zakładkę Akcje

3. Dodać nową akcję poprzez opcję Stwórz nową akcję

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

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

Alarm - wybrać typ alarmu z listy, np. Włamanie

Zaznaczyć opcję utworzenie

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

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

Zaznaczenie opcji użyj  danych z kroku 1:Alarm pozwoli na użycie danych
alarmu w treści wiadomości poprzez specjalne znaczniki, które są
wyświetlane w podpowiedziach treści:



KronosNET 2.2110

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Pełna lista zdarzeń akcji oraz możliwych reakcji opisana jest
w instrukcji systemu KronosNET w rozdziale  Akcje

4.2.15 Dodawanie/konfiguracja sterownika

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

 Pojęcia

Sterownik  -  rodzina  modułów  pośredniczących  w  komunikacji

pomiędzy zewnętrznymi urządzeniami i systemem KronosNET

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

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

Dla  sterowników  zainstalowanych  podczas  procesu  instalacji

konfiguracja  (wtyczka  konfiguracyjna)  będzie  już  dodana  do

systemu.

W celu ręcznego dodania konfiguracji sterownika należy dodać wtyczkę konfiguracyjną

Z poziomu menu wybrać opcję Konfiguracja->Wtyczki.

Dodać wtyczkę konfiguracyjną klikając ikonę plus. 

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

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

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

2. Uzupełnić konfigurację sterownika:

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

uruchomienie logowania  (opcja  "Uaktywnij  logowanie"),  które

umożliwi  uzyskanie  większej  ilości  informacji  o  nie

prawidłowościach w działaniu. 

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

(np. port COM, TCP, lub UDP)

Jeden  sterownik  może  obsługiwać  kilka  urządzeń

przez  różne  porty  (np.  kilka  stacji  odbiorczych

podłączonych do różnych portów RS232). 

Każdy  port  może  być  dowolnie  opisany,  poprzez

nazwę  portu,  z  którą  powiązany  zostanie  każdy

odebrany przez sterownik sygnał

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

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

urządzenia i należy je uzyskać od producenta urządzenia

Konfiguracje różnych sterowników mogą się różnić między sobą

z  uwagi  na  różne  parametry  oraz  opcję  dotyczące

obsługiwanych urządzeń

Każda  zmiana  wprowadzona  w  konfiguracji  sterownika
wymaga jego restartu. 

Uruchomienie sterownika

Przy  instalacji  sterownika  przez  instalator  systemu

KronosNET  usługa  sterownika  będzie  już  dodana  oraz

uruchomiona

Chcąc dodać sterownik trzeba:

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

Dla każdego sterownika są możliwe akcje:

uruchomienie usługi,

zatrzymanie sterownika,

automatyczne zatrzymanie i uruchomienie usługi,

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



Rozdział

V
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5 Konsola Edycji

Moduł służy do wprowadzania danych obiektów, klientów oraz definicji niezbędnych do
obsługi obiektu w systemie monitoringu. Pozwala na kontrolę parametrów monitorowania,
serwisowania, rozliczenia i zarządzania umowami z klientami. 

W celu kontroli danych, konsola oferuje różnego rodzaju zestawienia tworzone według wielu
przekrojowych kryteriów. 

Szczegóły konfiguracji znajdują się w rodziale Konfiguracja Konsoli Edycji .

5.1 Dostęp do Konsoli Edycji

Dodawanie i edycja kont obiektów i klientów możliwe są po zarejestrowaniu do Konsoli
Edycji. 

Aby użytkownik mógł korzystać z Konsoli Edycji, administrator systemu musi mu nadać
odpowiednie uprawnienia w programie narzędziowym Tools (rozdział Użytkownicy ). 

Domyślnym użytkownikiem posiadającym wszystkie prawa jest next z hasłem next.

5.2 Podstawowa obsługa

Okno Konsoli Edycji zawiera pięć podstawowych zakładek:

Konta  - dodawanie, edycja oraz usuwanie kont klientów i obiektów,

Definicje  - definicje wzorów i szablonów wykorzystywanych w systemie,

Notatki  - notatki wprowadzone przez użytkowników,

Zestawienia  - lista zestawień wraz z historią czatu,

Poczta  - wewnętrzny system pocztowy systemu KronosNET, pozwalający na kontakt z
klientem,
Usunięte i zdalne obiekty  - lista podstawowych danych obiektów usuniętych oraz
zdalnych (przesłanych z innej instalacji systemu KronosNET2)

oraz ikony i informacje:

399

366

159

119

237

238

241

242
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 koperty - komunikacja pomiędzy konsolami w systemie KronosNET,

 sowy - baza wiedzy ,

 ikona buźki  - kliknięcie na ikonie wyświetli listę ostatnich błędów,

 informacje na temat czasu systemowego, zajętej pamięci oraz użycia procesora.

W menu górnym dostępne są:
Program:
o Zarejestruj,
oWyrejestruj,
o Zamknij,

Narzędzia - opcjonalne wtyczki dodane w konfiguracji Konsoli Edycji ,

Pomoc:
o O programie - informacje dotyczące licencji oraz wersji modułu,
o Dopisz domyślne alarmy - dopisuje do definicji przykładowe alarmy globalne,
o Dopisz domyślne zdarzenia alarmowe - dopisuje do definicji zdarzeń alarmowych

przykładowe wpisy,
o Dopisz domyślne typy osób - dopisuje do definicji przykładowe typy osób,
o Dopisz obiekt demo - tworzy przykładowy obiekt w systemie.

Konsola może wyświetlać  oraz  umożliwiać  edycję obiektów

tylko  z  wybranych  grup  obiektów.  Szczegóły  dotyczące

konfiguracji  podziału  obiektów  na  grupy,  znajdują  się  w

rozdziale Grupy obiektów .

39

40

399

382
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5.3 Zakładka Definicje

Z zakładki Definicje mamy dostęp do list, szablonów, wzorów i słowników dotyczących
wszystkich obiektów. Dane te należy uzupełnić przed dodawaniem obiektów w systemie.

5.3.1 Lista osób

Na liście osób możemy dodawać, edytować lub usuwać informacje na temat wszystkich
osób, które mogą być powiązane z obiektami w systemie monitoringu. Osobę można
jednocześnie dodać do globalnej listy techników.

Lista prezentuje podstawowe dane o każdej osobie. Szczegółowe dane dotyczące jej
powiązania z danym obiektem znajdują się we właściwościach tego obiektu, w zakładce 
Dane szczegółowe, w opcji Osoby .

Jeśli lista jest zbyt obszerna, możemy pokazać tylko konkretną grupę osób: albo
ograniczając się do typu, albo używając filtrów .

175

41
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Po wyborze osoby z listy możemy podejrzeć, zmienić lub usunąć jej dane ogólne, kontakty i
jej zdjęcie lub powiązać z globalną listą techników lub grup interwencyjnych. Spowoduje, to
że dana osoba będzie dostępna podczas obsługi alarmu lub serwisu dla wszystkich
obiektów w systemie.
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Na zakładce obiekty możemy również zobaczyć, z jakimi obiektami w danym momencie
osoba jest powiązana.
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Zakładka Powiązania pozwala powiązać daną osobę z konkretnym użytkownikiem systemu
Kronos, zdefiniowanym w narzędziu konfiguracji systemu Tools .

Identyfikatory służą do stosowania dodatkowych pól opisujących osobę (szczegóły Słowniki
).

Na zakładce zdalny dostęp ustalamy login oraz hasło dla zdalnego dostępu poprzez Konsole
Klienta lub Konsole Klienta Web. Szczegółowe prawa dostępu ustala się na obiekcie
(rozdział Zdalny dostęp ).

366

158

185
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Wszelkie  zmiany  danych  osoby,  będą  skutkować  zmianą

tych  danych  również  na  obiektach,  do  których  jest  ona

dopisana.  Każdą  osobę  można  również  modyfikować,

dodawać  oraz  usuwać  bezpośrednio  z  poziomu  danych

obiektu.

5.3.2 Szablony urządzeń

W szablonach tworzymy definicje urządzeń wraz z interpretowanymi sygnałami i funkcjami.
Definicje te wykorzystywane są podczas dodawania urządzenia obiektu.

Opcja ta przyspiesza dopisywanie nowego obiektu, zwalniając użytkownika ze żmudnego
definiowania urządzeń oraz funkcji na obiektach.

5.3.2.1 Urządzenia

Na zakładce urządzenia możemy przeglądać i edytować istniejące szablony urządzeń.
Zmiany kontroli łączności, linii wyjściowych, parametrów oraz funkcji nie zmienią
automatycznie tych wpisów na obiekcie, gdzie szablon został już dodany, ale będą miały
wpływ dopiero na nowo tworzone obiekty. 
Wyjątek stanowią sygnały, które na obiekcie urządzenia są powiązane w sposób
bezpośredni z szablonami.

Operacje związane z urządzeniem:

Dodanie nowego szablonu urządzenia

Edycja szablonu (nazwy, sterownika oraz typu)

Usunięcie szablonu urządzenia

Eksport istniejącego szablonu do pliku w formacie xml, wraz z
ustawieniami funkcji czasu oraz charakterystyczną konfiguracją
urządzenia

Importowanie szablonu xml

Aktualizacja urządzenia na obiektach
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Po dodaniu szablonu, wyświetli się okno, w którym należy podać jego nazwę oraz wybrać
sterownik z listy uruchomionych, z którego będą odbierane sygnały. Można również tak
skonfigurować system, żeby przy porównaniu kodu zdarzenia z szablonem urządzenia, brał
pod uwagę wszystkie sterowniki uruchomione w systemie: w tym celu należy wpisać symbol
*.

Wybór konkretnego sterownika z listy umożliwi dalsze skonfigurowanie linii wyjściowych 126
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oraz parametrów , jeśli sterownik umożliwia dodatkowe funkcje.

5.3.2.1.1  Kontrola łączności

Ramka Kontrola łączności umożliwia zdefiniowanie rodzaju alarmu, który zostanie
wygenerowany, gdy urządzenie nie zgłosi się przez określony czas. 

Reguły tutaj określane odnoszą się do JAKIEGOKOLWIEK sygnału: 
już samo pojawienie się sygnału dowolnej treści świadczy o prawidłowej komunikacji z urządzeniem.

Należy określić:

rodzaj  generowanego alarmu, 

częstotliwość, z jaką ma pojawiać się jakikolwiek sygnał z urządzenia (jeśli w zadanym
okresie nie pojawi się żaden sygnał, zostanie wygenerowany alarm),

Producent  systemu  zaleca  ustawienie  minimum  dwa  razy

dłuższego  czasu  oczekiwania,  niż  wynosi  czas  testu

ustawiony na urządzeniu.

kanał (dowolny lub konkretny), którym ma nadejść jakikolwiek sygnał,

automatyczna normalizacja alarmu spowoduje automatycznie usunięcie alarmu z obsługi,

127
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po powrocie łączności
sprawdzaj ilość sygnałów w ciągu godziny - odebranie mniejszej lub większej ilości
sygnałów niż określono spowoduje wygenerowanie alarmu

System oczekuje sygnału na kanale, z którego otrzymał ostatni sygnał. Oznacza to, że nie
generuje alarmu, gdy nie zostanie przysłany sygnał na jednym z kanałów, o ile inny kanał
zgłasza się prawidłowo. Patrz poniższy przykład.

Przykład kontroli opartej o dwa kanały:

Urządzenie zgłasza się co 5 min po GPRS, a jeśli nie potrafi nawiązać połączenia, wysyła
SMS, a następnie wysyła SMS-y testowe co 6 godzin do momentu odzyskania połączenia
GPRS.

W związku z tym użytkownik ustala dwie kontrole: GPRS co 5 min. i SMS co 6 godzin. Jak
długo sygnały przychodzą po GPRS, system oczekuje sygnałów właśnie w tym kanale. Po
przyjściu pierwszego sygnału przez kanał SMS, system zaczyna oczekiwać sygnałów
właśnie w tym kanale, co oznacza, że NIE BĘDZIE generował alarmów mimo, ze w kanale
GPRS nie pojawiają się sygnały.

Automatyczna normalizacja alarmu oznacza, że w momencie, gdy już alarm zostanie
wygenerowany, pierwszy przychodzący sygnał go anuluje bez udziału operatora. Tryb
automatycznego usuwania alarmu jest zależny od ustawień w konfiguracji Kernela.

5.3.2.1.2  Linie w yjściow e

Konfiguracja niezbędna dla wysterowania urządzenia, która wysyłane są przez sterownik.
Przed określeniem parametrów linii wyjściowych, należy wybrać sterownik urządzenia, który
umożliwia funkcję wysterowania. 

Wysterowanie jest możliwe z Konsoli Monitoringu ( Sterowanie wyjściami ) lub
automatycznie poprzez akcje .
Następnie należy określić nazwę linii, oraz wybrać typ lini oraz komende podaną przez
sterownik, która zostanie wysłana do urządzenia wraz z dodatkowymi parametrami.

263

213
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Linie wyjściowe sterowników opisane są w rozdziale Parametry urządzeń .

5.3.2.1.3  Parametry

Można tutaj podać specyficzne parametry niezbędne do prawidłowej komunikacji z
urządzeniem.
Parametry zależne są od typu urządzenia, przed zdefiniowaniem parametrów należy wybrać
sterownik, który je udostępnia. Lista parametrów sterowników opisana jest w rozdziale 
Załączniki => Parametry urządzeń .

W celu skonfigurowania należy wybrać parametr podany przez sterownik oraz ustawić jego
wartość.

5.3.2.2 Sygnały

Definicje sygnałów służą do stworzenia szablonów sygnałów, które następnie dodawane są
wraz z urządzeniem na zadane obiekty.

Na liście sygnałów należy wpisać sygnały identyfikowane przez kod zdarzenia wraz z
rozszerzeniami i kanałem, a następnie uzupełnić opis i ustawić informację, czy sygnał jest
alarmowy.

528

528
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Z kolei, aby system prawidłowo interpretował sygnały dotyczące stanu obiektu, a w związku z
tym kontrolował uzbrojenia i rozbrojenia obiektu lub sprawdzał częstotliwość przychodzenia
określonych sygnałów (np. samych sygnałów testowych), należy je powiązać w grupy
sygnałów.

W celu dodania lub edycji sygnału, należy kliknąć ikonę dodaj  na liście sygnałów, a następnie
wypełnić dane w oknie:
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Nie modyfikowany sygnał obiektu odnosi się bezpośrednio do sygnału z definicji. 
W związku z powyższym jakakolwiek edycja lub usunięcie sygnału z definicji, ma bezpośredni wpływ na obiekty z powiązanym szablonem.

 Kanał - którym kanałem ma przyjść opisywany sygnał,

 Kod - kod zdarzenia opisywanego sygnału,

 Rozszerzenie 1,2,3,4,5 - ew. rozszerzenia sygnału (np. dla standardu ContactID nr
partycji, stref, użytkowników),
 Typ - typ sygnału w systemie, jeden z:
o  Dowolny - sygnał dowolnego typu,
o  Zewnętrzny - wygenerowany przez urządzenie, które wysyła sygnały do sterownika

systemu Kronos,
o  Wewnętrzny - wygenerowany przez system Kronos,
o  Pozycja - reprezentuje pozycję (np. z nadajników gps),
o  Rejestracja punktu - informuje o odbiciu punktów z urządzeń kontroli strażników,
o  Systemowy - używany wewnętrznie w systemie,
o  Kontrola dostępu - sygnał związany z osobą, na podstawie identyfikatora w rozszerzeniu

1,  używany w kontroli czasu pracy, na podstawie wejść oraz wyjść pracownika, w
zależności od:

Kierunku:
wejście

wyjście
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nieznany

zależny od trybu pracy
tryb pracy:

aktualizuj kierunek urządzenia

analizuj kierunek 

aktualizuj i analizuj kierunek urządzenia
o Ustawienie użytkownika urządzenia - po otrzymaniu tego typu sygnału, wszystkie kolejne

będą miały opis tego sygnału w kolumnie Użytkownik urządzenia,
o Link - pozwoli na uruchomienie z Konsoli Monitoringu (po kliknięciu PPM na sygnale o

tym typie i wybraniu uruchom) zewnętrznej aplikacji, której nazwa znajduje się w kodzie,
natomiast parametry w rozszerzeniach od 1 do 5,

 Opis - dowolny opis sygnału, który będzie widoczny w Konsoli Monitoringu. W opisie
sygnału możemy wykorzystać pewne znaki specjalne, dokładna lista znaków znajduję sie
w rozdziale Znaki specjalne w opisie sygnału . Użycie znaków specjalnych w znacznym
stopniu przyspiesza przygotowywanie szablonu sygnałów,
 Wzór obliczania wartości - wzór, który umożliwi przeliczenie wartości (np. z mV do °C),
można tutaj wykorzystać znaki: +,-,*,/,( ),sin, cos oraz $V, czyli wartość analogową
sygnału, 
 Typ alarmu:
o  Sygnał informacyjny - sygnał informacyjny nie będący alarmem,
o  Alarm - odebranie tego sygnału wygeneruje alarm (poniżej uaktywni się lista Alarm, z

której należy wybrać rodzaj alarmu),
o  Alarm przekroczenia wartości - po przekroczeniu podanych wartości poziomu niskiego

lub wysokiego zostanie wygenerowany wybrany alarm, w przeciwnym wypadku sygnał
będzie informacyjny (wartości należy wpisać poniżej w odpowiednie pola),

 Wymagany w czasie serwisu - po wyborze tej opcji, gdy obiekt będzie w serwisie, sygnał
pojawi się na liście wymaganych sygnałów do przesłania w Konsoli Monitoringu.

Jeśli jako kod lub rozszerzenia wpiszemy symbol "*" i zostanie odebrany sygnał 
z tego urządzenia, będzie on zinterpretowany przez system bez względu na wartość
w wybranym polu, jeśli tylko pozostałe wartości będą się zgadzały, chyba że na liście
 będzie się znajdował sygnał opisany jeszcze dokładniej (z mniejszą ilością znaków '*'). 

Przykład: Jeśli mamy sygnał opisany w następujący sposób:

525
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a do systemu przyjdzie sygnał ze zgodnego urządzenia:
Kod: E400,
Rozszerzenie 1: 002,
Rozszerzenie 2: 01,
Zostanie on zinterpretowany jako: "ROZBROJENIE kodem użytkownika 002, strefa 01".
Dodatkowo jeśli w słownikach obiektu będzie opisany użytkownik 002 oraz strefa 01,
wartości rozszerzeń zostaną podmienione na nazwy ze słowników.

Lista sygnałów może zostać zapisana w formacie csv, zgodnym z dostępnymi arkuszami
kalkulacyjnymi, w celu jego dalszej edycji. Taka lista sygnałów może być następnie ponownie
zaimportowana do urządzenia. Służą do tego ikony:

 Eksportuj sygnały - należy podać plik, do którego zostanie zapisana lista sygnałów,

Importuj sygnały - należy wskazać plik, z którego zostanie odczytana lista sygnałów.

Podczas importu sygnałów aktualna lista zostanie nadpisana.
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5.3.2.2.1  Grupy sygnałów

Aby stworzyć nową grupę sygnałów, należy określić, jakiego typu będzie dana grupa, czyli
jakiego typu sygnały będzie grupować:

 sygnały alarmowe,

 stan obiektu,

 sygnały testowe,

 sygnały informacyjne,

 niezdefiniowana.

Tworząc grupę, należy podać nazwę grupy sygnałów oraz nazwę stanu wysokiego oraz
niskiego wraz z kolorami. Dla pewnych grup sygnałów wartości wysokie i niskie są
automatycznie proponowane.

Aby dodać sygnał do grupy, należy wybrać dany sygnał z listy sygnałów i przeciągnąć go do
danego stanu na liście grup sygnałów. 

Można również określić początkową wartość licznika, a potem, edytyjąc konkretne sygnały w
grupie, określać konkretne wartości zwiększające lub zmniejszające ten licznik. Dzięki temu
można zliczać wystąpienie sygnałów z danej grupy (przykład: automaty vendingowe
raportujące wartość sprzedaży za pomocą sygnałów).

5.3.2.3 Funkcje okresowe

Na poziomie szablonu urządzenia można zdefiniować funkcje okresowe, które służą do
kontroli odebrania sygnałów w podanym przedziale czasu. Funkcja może być
wykorzystywana do sprawdzenia, czy co zadany czas pojawia się sygnał z danej grupy.
Częstotliwość odbioru nie jest istotna, liczy się tylko to, by czas oczekiwania nie został
przekroczony. Funkcji nie powinno się stosować do badania testów z urządzenia.
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Funkcja  zdefiniowana  na  poziomie  szablonu  zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

 Ikony funkcji

Dodawania

Edytowania

Usuwania

  

Dodając nową funkcję okresową musimy określić:

 Grupa sygnałów - której grupy sygnałów  ma dotyczyć funkcja,

 Alarm - jaki typ alarmu funkcja ma wygenerować,

 Ponowna kontrola - jeśli w podanym okresie czasu w systemie nie zostaną
zarejestrowane sygnały z podanej grupy sygnału, zostanie wygenerowany określony alarm,
Typ kalendarza - do wyboru:
o Konkretna data - należy podać datę oraz czas rozpoczęcia i zakończenia kontroli,
o Codziennie - funkcja będzie sprawdzana codziennie,
o Poniedziałek - Piątek,
o Sobota - Niedziela,
o Konkretny dzień tygodnia - należy podać dzień tygodnia oraz czas rozpoczęcia i

zakończenia kontroli,
o Konkretny dzień miesiąca - należy podać dzień miesiąca oraz czas rozpoczęcia i

zakończenia kontroli,
Dni:
o Święta - funkcja będzie obowiązywała w dni świąteczne według kalendarza dni

świątecznych  w definicjach, 
o Dni nieświąteczne - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w typie kalendarza,

które jednocześnie nie są świętami według kalendarza dni świątecznych  w

198
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definicjach. 

5.3.2.4 Funkcje stanu

Funkcje stanu służą do sprawdzania stanu danej grupy sygnałów (np. dotyczącej
podsystemu obiektu) w zadanym czasie. Funkcja zareaguje na nieprawidłowy stan grupy
zarówno o godzinie rozpoczęcia kontroli, jak i przy zmianie stanu w trakcie obowiązywania
funkcji.

Funkcja wykorzystywana jest głównie do sprawdzania stanu obiektu (rozbrojenia/uzbrojenia)
w godzinach podanych przez klienta. System może reagować zarówno na uzbrojenie, jak i
rozbrojenie obiektu w nieprawidłowych godzinach, generując alarm wybranego typu.

Funkcja  zdefiniowana  na  poziomie  szablonu,  zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.
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 Ikony funkcji

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Dodając nową funkcje stanu należy podać:
 Grupę sygnałów - grupę sygnałów, której dotyczyć będzie kontrola funkcji stanu,

 Alarm - typ alarmu, jaki ma wygenerować funkcja stanu,

 Stan wymagany - stan grupy sygnałów, jaki jest wymagany w czasie kontroli,

 Typ kalendarza - rodzaj kalendarza dla danej funkcji czasu:
o  Konkretna data - należy podać datę początku oraz końca, w które funkcja będzie

sprawdzana,
o  Codziennie - funkcja będzie sprawdzana codziennie,
o  Poniedziałek - Piątek,
o  Sobota - Niedziela,
o  Konkretny dzień tygodnia -  należy podać dzień tygodnia oraz czas rozpoczęcia i

zakończenia kontroli,
o  Konkretny dzień miesiąca - należy podać dzień miesiąca oraz czas rozpoczęcia i

zakończenia kontroli,
 Czas rozpoczęcia kontroli - godzina rozpoczęcia sprawdzania stanu grupy w danym dniu,

 Czas zakończenia kontroli - godzina zakonczenia sprawdzania stanu grupy w danym dniu,

 Dni:
o  Święta - funkcja będzie obowiązywała w dni świąteczne według kalendarza dni

świątecznych  w definicjach, 154



KronosNET 2.2136

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

o  Dni  nieświąteczne - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w typie kalendarza,
które jednocześnie nie są świętami według kalendarza dni świątecznych  w
definicjach, 

 Ponowna kontrola - w przypadku ciągłego nieprawidłowego stanu na obiekcie, alarm
zostanie ponownie wygenerowany po określonym czasie.

W obrębie jednego dnia można definiować wiele okresów sprawdzania uwzględniających, na
przykład, poza nocnymi godzinami zamknięcia, także sjestę w ciągu dnia.

Funkcje kontrolowane są raz na minutę.

154
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5.3.2.5 Funkcje zmiany stanu

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

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

Funkcja  zdefiniowana  na  poziomie  szablonu,  zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

 Ikony funkcji

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Definiując funkcja zmiany stanu należy podać:
 Grupę sygnałów - grupę sygnałów, której dotyczyć będzie kontrola funkcji zmiany stanu

 Alarm - typ alarmu, jaki ma wygenerować funkcja zmiany stanu

 Zmiana stanu na - zmiana stanu na jaki ma reagować funkcja i wygenerować alarm

 Typ kalendarza - rodzaj kalendarza dla danej funkcji:
o  Konkretna data - należy podać datę początku oraz końca, w które funkcja będzie

sprawdzana,
o  Codziennie - funkcja będzie sprawdzana codziennie,
o  Poniedziałek - Piątek,
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o  Sobota - Niedziela,
o  Konkretny dzień tygodnia -  należy podać dzień tygodnia oraz czas rozpoczęcia i

zakończenia kontroli,
o  Konkretny dzień miesiąca - należy podać dzień miesiąca oraz czas rozpoczęcia i

zakończenia kontroli,
 Czas rozpoczęcia kontroli - godzina rozpoczęcia sprawdzania stanu grupy w danym dniu,

 Czas zakończenia kontroli - godzina zakończenia sprawdzania stanu grupy w danym dniu,

 Dni:
o  Święta - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w typie kalendarza będące dniami

świątecznymi według kalendarza dni świątecznych  w definicjach,
o  Dni  nieświąteczne - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w typie kalendarza,

które jednocześnie nie są świętami według kalendarza dni świątecznych  w
definicjach.

154
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5.3.2.6 Funkcje zakresu

Funkcja zakresu sprawdza co określony czas kontroli występowanie sygnału z danej grupy
sygnałów. W razie braków takich sygnałów w danym czasie (z podanym wcześniej
marginesem przyjścia sygnału) system wygeneruje alarm. 

Funkcja zakresu jest wykorzystywana między innymi do kontroli obecności w pracy
portierów, gdy np. co godzinę oczekujemy przyjścia sygnału od pracownika. W
przeciwieństwie do funkcji okresowej, funkcja zakresu bada odebranie sygnału w
konkretnych widełkach czasowych.

Funkcja  zdefiniowana  na  poziomie  szablonu,  zostanie

skopiowana na obiekt przy dodawaniu szablonu.

 Ikony funkcji

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Dodając nową funkcję zakresu musimy podać:
 Grupę sygnałów - grupę sygnałów, której dotyczyć będzie kontrola funkcji,

 Alarm - typ alarmu, jaki ma wygenerować funkcja,

 Typ kalendarza - rodzaj kalendarza dla danej funkcji:
o  Konkretna data - należy podać datę początku oraz końca, w której funkcja będzie

sprawdzana,
o  Codziennie - funkcja będzie sprawdzana codziennie,
o  Poniedziałek - Piątek,
o  Sobota - Niedziela,
o  Konkretny dzień tygodnia -  należy podać dzień tygodnia oraz czas rozpoczęcia i
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zakończenia kontroli,
o  Konkretny dzień miesiąca - należy podać dzień miesiąca oraz czas rozpoczęcia i

zakończenia kontroli,
 Czas rozpoczęcia kontroli - godzina rozpoczęcia sprawdzania sygnałów grupy przez
funkcje w danym dniu,
 Czas zakończenia kontroli - godzina zakończenia sprawdzania sygnałów grupy przez
funkcje w danym dniu,
 Dni:
o  Święta - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w typie kalendarza będące dniami

świątecznymi według kalendarza dni świątecznych  w definicjach, 
o  Dni nieświąteczne - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w typie kalendarza,

które jednocześnie nie są świętami według kalendarza dni świątecznych  w
definicjach, 

 Czas kontroli - oczekiwany ponowny czas przyjścia sygnału z grupy sygnałów,

 Tolerancja przed i Tolerancja po - margines czasu (w obie strony) dla oczekiwanego
przyjścia sygnału.

5.3.2.7 Aktualizacja urządzeń obiektu

Aktualizacja służy do zmiany danych urządzenia (parametrów, sygnałów, grup sygnałów
oraz funkcji czasu) na wszystkich obiektach, gdzie zostało ono dodane.

Po wyborze aktualizacji wyświetli się okno ze szczegółami operacji:
Uaktualnij  wybrane dane - pozwoli to na aktualizacje wybranych danych urządzenia na
wszystkich obiektach:
o Aktualizacja sygnałów oraz grup sygnałów - zaktualizuje wyłącznie listę sygnałów oraz

grupy sygnałów na obiektach,
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Aktualizacja grup sygnałów ma wpływ również na funkcje czasu, które zakładane są dla danej grupy sygnałów

o Kontrola łączności,
o Zachowaj  dane nie należące do szablonu - w przypadku zaznaczenia opcji, wszelkie

zmienione względem szablonu sygnały, zostaną zachowane,
Zastąp urządzenie - spowoduje usunięcie i dodanie na nowo urządzenia oraz jego danych
(parametrów, sygnałów oraz funkcji) na  obiektach.

Użycie tej opcji może wywołać problemy z prawidłową pracą systemu, szczególnie w kwestii interpretacji sygnałów.
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5.3.3 Szablon akcji

Szablony akcji służą do zdefiniowania wzorów akcji, które mogą być dodane do obiektu.
Szczegóły dotyczące mechanizmu akcji obiektów omówione są w rozdziale Akcje .

Z zakładki możliwe jest również przeprowadzenie aktualizacji akcji obiektów dodanych z
szablonu. Po wykonaniu aktualizacji dostępny jest podsumowanie aktualizacji na obiektach,
wraz z informacją o statusie.

Z powodu powiązania akcji ze specyficznymi danymi obiektu (tj. grupy sygnałów, sygnały) konieczna może być weryfikacja przeprowadzonej aktualizacji na wybranych obiektach.

5.3.4 Globalne alarmy

Definicja globalnych alarmów oraz przypisanie zdarzeń do alarmów określonego typu.

5.3.4.1 Alarmy

Na zakładce globalnych alarmów wyliczone są alarmy, które system może wygenerować,
wraz z ich priorytetami (im niższy tym ważniejszy) oraz nazwą alarmu i kolorem.

213
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W systemie można również zdefiniować alarmy o priorytetach ujemnych. Alarmy takie nie
generują zdarzenia alarmowego w Konsoli Monitoringu, ale automatycznie usuną z obsługi (z
dowolnej belki alarmów ) alarm o przeciwnym priorytecie, jeśli taki istnieje ("znormalizują"
stan alarmowy). Jest to wykorzystywane do automatycznego kasowania alarmów, np. "alarm
braku napięcia" o priorytecie "10", może być automatycznie kasowany przez alarm ujemny
"powrót napięcia" o priorytecie "-10". Domyślnie system skonfigurowany jest na normalizacje
tylko opóźnionycyh alarmów.
 
Dodając lub edytując istniejący alarm, można również określić kolor wyświetlania alarmu w
Konsoli Monitoringu.

Bezpośrednio na obiekcie można dodać reguły obsługi takiego alarmu (np. czy ma być cichy,
opóźniony, obsługiwany w czasie serwisu bądź blokady). Szczegóły znajdują się w
rozdziale Alarmy  na obiekcie.

 Funkcja aktualizacji

254
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Przy pomocy funkcji aktualizacji alarmów
reguły obsługi mogą być zaimplementowane do
wielu obiektów jednocześnie.

5.3.4.1.1  Aktualizacja alarmów

Dzięki funkcji aktualizacji alarmów, możemy ustawić wyjątki obsługi alarmów na wybranych
obiektach.
Szczegółowe ustawienia alarmu na obiekcie opisane są w rozdziale Alarmy  na obiekcie.

Do wyboru obiektów, na których alarm powinien być zaktualizowany, można użyć
następujących opcji:

144
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Zaznacz wszystkie

Odznacz wszystkie

Odwróć zaznaczenie

5.3.4.2 Zdarzenia alarmowe

Na zakładce globalnych alarmów użytkownik definiuje również, jakiego typu alarm mają
generować określone zdarzenia systemowe:

Wysyłanie wiadomości sms nie powiodło się,

Wysyłanie maila nie powiodło się,

Retransmisja nie powiodła się,

Zdalne połączenie nie powiodło się,

Wysterowanie urządzenia nie powiodło się,

Ręcznie wygenerowany alarm,

Brak zdarzenia przejęcia alarmu,

Brak przybycia grupy interwencyjnej  w określonym czasie,

Użycie hasła pod przymusem

Ręczne generowanie alarmu w Konsoli Monitoringu wymaga przypisania typu alarmu do zdarzenia Ręcznie wygenerowany alarm, w przeciwnym razie system zgłosi błąd.

Wykorzystując funkcje z menu Pomoc – dopisz domyślne alarmy i Pomoc – zdarzenia
alarmowe można uzupełnić dane o domyślne wartości, zaproponowane przez firmę NEXT!.
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5.3.5 Wzory uwag

W definicjach uwag podajemy wzorce uwag, które mogą być następnie dodane na obiekt. 

 Ikony definicji uwag

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Dodając nowy wzór uwagi, należy podać jej nazwę oraz opis:

5.3.6 Procedury obsługi alarmu

Wzory procedur służą do zdefiniowania procedur dotyczących obsługi alarmu, które
następnie mogą być dodane do obiektu (Szczegółowe dane obiektu Procedury ). 186
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W procedurach umieszczamy raczej odstępstwa obsługi alarmów na niektórych obiektach,
niż same procedury.

 Ikony definicji procedur

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Dodając nową procedurę należy podać jej nazwę, kolejny krok oraz krótki opis:

5.3.7 Definicje umów

Szablony umów wykorzystywane są podczas dodawania umów do obiektów.

 Ikony definicji umowy

Dodawania

Edytowania

Usuwania

W definicji umowy można określić dane umów:
Dane ogólne ,

Płatności i rodzaje usług ,

148
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Treść ,

Na podstawie umowy obiektu oraz określonych dla niej płatności, system generuje płatności
obiektu :

Płatności okresowe - generowane cyklicznie płatności: dzienne, tygodniowo, miesięcznie,
kwartalnie lub rocznie,
Płatności zdarzeniowe - wygenerowane na określone zdarzenie obiektu .

Zebrane płatności obiektu mogą być wyfakturowane poprzez funkcję Kreatora Faktur
Konsoli Rozliczeń.

5.3.7.1 Dane ogólne

Formatka służy wprowadzeniu danych umowy:

Dane podstawowe:
o Nazwa - nazwa umowy,
o Typ - typ umowy, wybierany ze słownika ,

Okres obowiązywania umowy:
o Opłata za wystawienie umowy oraz podatek,
o Okres ważności - typ okresu oraz ilość okresów, na podstawie których zostanie

obliczony koniec obowiązywania umowy po dodaniu do obiektu,
o Automatyczne przedłużenie umowy, po zakończeniu okresu ważności,

Rozwiązanie umowy:
o Kara umowna za rozwiązanie umowy,
oMożliwość rozwiązania umowy po okresach,
o Kara umowna + podatek.
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5.3.7.2 Płatności i rodzaje usług

Płatności to różne zdarzenia wraz z ich wyceną dokonaną przez usługodawcę. Cennik
zdarzeń obejmować może zarówno wydarzenia jednorazowe (np. nieprzewidziany przez
umowę alarm), jak i opłatę abonamentową. 

Rodzaje usług wykorzystywane są w celach informacyjnych do opisania umowy (lista
dostępnych rodzajów definiowana jest w Słownikach ).

 Ikony definicji płatności

Dodawania

Edytowania

Usuwania

158
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5.3.7.2.1  Płatności

Przy definiowaniu płatności należy zdefiniować jej główne właściwości:

Nazwę,

Identyfikator płatności,

Kod kreskowy,

Płatność abonamentowa (flaga wykorzystywana w kreatorze faktur Konsoli Rozliczeń - 
Wybór okresu i klientów do fakturowania ).

Płatność może być zdarzeniowa - generowana na określone zdarzenie obiektu
zarejestrowane w systemie, do wyboru:

Nowy alarm - wygenerowany przez system alarm, do wyboru dowolny alarm '*' lub
zdefiniowany na liście globalnych alarmów,
Retransmisja alarmu - retransmisja alarmu do innego modułu, systemu lub w celu
automatycznego wysterowania wyjść,
Załączenie trybu serwisowego - dodanie obiektu do trybu serwisowego,

Retransmisja serwisu - retransmisja trybu serwisowego do innego modułu,

Nowe zdarzenie z komiksu - zdarzenie dodane do obiektu podczas obsługi alarmu, do

343
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wyboru dowolne zdarzenie '*' lub do wyboru z listy,
Zamknięcie raportu - zapisanie raportu w systemie, do wyboru: dowolny, informacyjny,
alarmowy lub serwisowy,
Wydruk - wydruk dokumentu z systemu, do wyboru: dowolny, zestawienia, raporty,
dokumenty, karta obiektu, media,
Wysłanie wiadomości SMS - wiadomość wysłana z systemu, do wyboru: dowolna,
wiadomość tekstowa, hasło jednorazowe, retransmisja alarmu, retransmisja stanu grup,
odpowiedź na komendę sygnały, odpowiedź na komendę stan grup, inne,
Wysyłanie wiadomości mail: wiadomość wysłana z systemu, do wyboru: dowolna,
wiadomość tekstowa, zestawienia, raporty, dokumenty, media, retransmisja alarmu,
retransmisja stanu grup,
Wykonanie połączenia telefonicznego - wykonanie połączenia z systemu,

Dostęp zdalny do systemu - dostęp klienta poprzez Konsole Klienta,

Zmiana danych obiektu - edycja danych w Konsoli Edycji,

Zamknięcie dokumentu serwisowego - zakończenie zlecenia serwisowego w Konsoli
Serwisu,
Zamknięcie dokumentu konserwacji -  zakończenie zlecenia konserwacji w Konsoli
Serwisu,
Zamknięcie dokumentu modernizacji -  zakończenie zleceniania modernizacji w Konsoli
Serwisu,
Zamknięcie dokumentu demontażu - zakończenie zlecenia demontażu w Konsoli Serwisu, 

Zamknięcie dokumentu instalacji - zakończenie zlecenia instalacji w Konsoli Serwisu,

Płatność okolicznościowa - ręcznie wygenerowana z konsoli płatność.

Lub cykliczna - płatność generowana cyklicznie dla obiektu, co ustalony okres, do wyboru:
Dzień - płatność generowana codziennie,

Tydzień - płatność generowana raz na tydzień, w określony dzień tygodnia,

Miesiąc - płatność generowana raz na określoną ilość miesięcy, w określony dzień
wybranego miesiąca,
Kwartał - płatność generowana raz na kwartał, w określony dzień wybranego miesiąca
kwartału,
Rok - płatność generowana raz na rok w określony dzień i miesiąc.

Uwaga: Dla niepełnego okresu liczone są płatności proporcjonalnie co do wartości pełnego
okresu. Pełny okres rozpocznie się w najbliższym pasującym terminie.



KronosNET 2.2152

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Płatności generowane są w przypadku wystąpienia określonych zdarzeń, zgodnie z
ustalonym cennikiem. 
Cennik zdarzeń obejmować może zarówno wydarzenia jednorazowe (np.: alarm, wysłanie
SMS-a), jak i opłatę cykliczną (np.: abonament za usługi). 

W celu określenie opłaty płatności, należy podać:
Cenę wraz z podatkiem,

Typ okresu (dla płatności zdarzeniowych) - określenie okresu obowiązywania płatności
zdarzeniowej.

Dla każdej pozycji można określić ewentualne rabaty: pieniężny lub procentowy oraz wartość
dla wybranego rabatu.
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Rabat może obowiązywać przez cały okres płatności lub jedynie przez podane okresy
rozliczeniowe wybranej płatności.

Możemy ograniczyć ilość dostępnych rabatów w okresie płatności lub  dla całej umowy:
oMaksymalna ilość rabatów w okresie - ilość zdarzeń od początku okresu

rozliczeniowego, które zostaną objęte rabatem,
oMaksymalna ilość dostępnych rabatów - łączna ilość rabatów w okresie obowiązywania

umowy (np. pierwsze 100 SMS-ów w ramach promocji zostanie wysłanych ze 100%
rabatem).

5.3.7.3 Treść

W tym polu należy podać treść umowy: pełny tekst, wielostronicową umowę w formie pliku
PDF lub JPG.
Po stworzeniu konkretnej umowy na podstawie szablonu będzie można zmienić lub
uzupełnić treść szablonową.
W treści można wykorzystać również znaki specjalne, które wstawią wybrane dane po
dodaniu do obiektu.

5.3.8 Rady systemu ekspertowego

System ekspertowy to baza wiedzy dostępna z poziomu każdej konsoli. Można w nim
umieścić porady, instrukcje czy informacje dostępne dla użytkowników systemu. 
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 Ikony rad systemu ekspertowego

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Rady mogą być umieszczone w bazie zarówno w formie tekstu, jak i przygotowanych
wcześniej obrazków w formacie jpg.

5.3.9 Kalendarz dni świątecznych

W kalendarzu dni świątecznych definiuje się dni świąteczne w ciągu roku. Mają one
znaczenie przy określaniu funkcji zadań, stanu, zmiany stanu oraz zakresu, które mogą
generować alarmy z uwzględnieniem dni świątecznych. 

 Ikony definicji dni świątecznych

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Dodając dzień świąteczny należy podać konkretny dzień w roku oraz wpisać nazwę święta.

 Ikony importu/eksportu 

Import listy świąt z pliku csv
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Eksport listy świąt z pliku csv

5.3.10 Mapy do pozycji obiektów

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

 Ikony definicji map 

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Priorytet mapy określa kolejność map na liście w Konsoli Monitoringu (istotne, gdy w użyciu
jest kilka różnych map).
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Mapy bitmapowe

Aby obiekt prawidłowo był wyświetlany na mapie, trzeba podać precyzyjnie współrzędne
geograficzne rogów mapy, tzn.:

 Szerokość geograficzną lewego górnego rogu,

 Długość geograficzną lewego górnego rogu,

 Szerokość geograficzną prawego dolnego rogu,

 Długość geograficzną prawego dolnego rogu.
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Mapy Google, Google z geolokalizacją, OpenStreet i Navigo

W szablonie należy podać środek mapy, skalę i typ.
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 Użycie map Google, OpenStreet lub NavigoX wymaga
posiadania odrębnych licencji.

Mapy własne
Można stosować własne serwery map (udostępniające treść zgodnie z protokołem http).

5.3.11 Słowniki

W słownikach należy wprowadzić często wykorzystywane informacje dotyczące systemu.
Pojawiają się one przy wyborze z list w Konsolach.

Ikony definicji słowników

dodawania
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edycji

usuwania 

 Miasta - słownik miast, w których może znajdować się obiekt, wraz z państwem,
województwem, gminem oraz kodem pocztowym,
 Identyfikatory - nazwy dodatkowych identyfikatorów opisujących:
o obiekt,
o klient,
o osoby,

 Typy osób - rodzaje osób, które mogą być powiązane z obiektem. Przy nazwie typu
osoby, należy dodatkowo podać jej kategorię, czyli:
o  użytkownik do powiadomienia,
o użytkownik do odwołania,
o ochrona,
o serwis,
o grupa interwencyjna,

 Typy umów - nazwa typu umowy,

 Rodzaje usług - nazwy usług wykorzystywane w opisie umowy, np. monitoring, ochrona
fizyczna,
 Pozycje magazynowe - lista towarów i usług wykorzystywanych w Module Serwisowym
oraz w Module Rozliczeń,
 Lista kontrolna - nazwy list kontrolnych przypisywanych do obiektów,

Lista wyposażenia - nazwa wyposażenia, które można wykorzystać przy określaniu
wyposażenia obiektu (zakładka Dodatkowe 2  obiektu),
Waluty - symbol oraz opis waluty, w której będą rozliczane płatności klientów.

5.4 Zakładka Konta: zarządzanie klientami i obiektami

Zakładka Konta podzielona została na następujące obszary:

lista klientów - wyświetla listę klientów w systemie,

lista obiektów - w zależności od wybranego klienta, wyświetla jego obiekty, a przy wyborze 
wszystkie obiekty - wyświetla, wszystkie wprowadzone do systemu obiekty, ikony w
kolumnie z obsługą obiektu, informują o stanie obsługi obiektu :

o  monitorowany, 

o  serwisowany,

o  rozliczany,

nieprzypisane obiekty - wyświetla listę obiektów, które nie są przypisane do żadnego
klienta,
obszar roboczy - obszar, w którym dokonujemy edycji danych wybranego klienta lub
obiektu.
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Licznik nad listą obiektów pokazuje liczbę aktywnych obiektów wprowadzonych do systemu
oraz maksymalną liczbę aktywnych obiektów, wynikającą z posiadanej licencji.

 Ikony zarządzania dla klientów i obiektów

Dodawania

Edytowania

Wyszukiwania

Kopiowanie obiektu

5.4.1 Dodanie konta klienta

 Ikony dodawania nowego klienta

Ikona powodująca dodanie nowego klienta

Zapisanie danych wprowadzonych podczas
tworzenia nowego klienta

Anulowanie tworzenia nowego klienta

Wyświetli się okno z polem do wprowadzenia nazwy klienta:
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Po zatwierdzeniu klienta, jego nazwa pojawi się na liście klientów.

Po dodaniu klienta, należy uzupełnić jego opis i dotyczące go dane, korzystając z okienka 
edycji danych klientów .

5.4.2 Edycja danych klienta

Aby edytować dane klienta, należy kliknąć podwójnie na nazwie klienta na liście klientów. 

W obszarze roboczym otworzy się pole edycji danych, gdzie wprowadzamy szczegółowe
dane dotyczące klienta, w tym niezbędne informacje dla prowadzenia rozliczeń z klientem.

Dane dostępne są na zakładkach:
Ogólne ,

Adres korespondencyjny ,

Fakturowanie ,

Identyfikatory .

5.4.2.1 Ogólne

Należy podać:
Typ klienta:
o Firma
o Osoba fizyczna

Nazwę klienta,

Osobę - nazwę osoby upoważnionej do odbioru korespondencji,

Adres (ulica, numer, miasto),

Identyfikator podatkowy,

Konto bankowe,

Typ płatności (gotówka lub przelew),

Domyślny termin płatności,

Obcy identyfikator klienta (opcjonalny identyfikator  klienta w zewnętrznym systemie),

Opis.

Niektóre  dane  (np.  miasto)  muszą  zostać  wcześniej

zdefiniowane i wprowadzone do  odpowiedniego  słownika  w

zakładce Definicje (np. w słowniku Miasta).

5.4.2.2 Adres korespondencyjny

Po odznaczeniu opcji Adres korespondencyjny taki sam jak główny adres (z zakładki ogólne),
możemy podać adres, pod który będą drukowane faktury:
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Ulica,

Numer, 

Miasto.

Niektóre  dane  (np.  miasto)  muszą  zostać  wcześniej

zdefiniowane i wprowadzone do  odpowiedniego  słownika  w

zakładce Definicje (np. w słowniku Miasta).

5.4.2.3 Fakturowanie

Szczegóły dotyczące fakturowania klienta, należy podać:
Faktura bazująca na cenach brutto - wartości płatności klienta są traktowane jako płatności
brutto (podatek nie jest doliczany),
Waluta - wybrana ze słownika waluta dla płatności klienta

Okres rozliczeniowy:
o Dzień - klient rozliczany codziennie,
o Tydzień - klient rozliczany raz w tygodniu (konkretny dzień tygodnia),
oMiesiąc - klient rozliczany raz w miesiącu (konkretny dzień miesiąca),
o Kwartał - klient rozliczany raz na kwartał (konkretny miesiąc oraz dzień kwartalny),
o Rok - klient rozliczany raz na rok (konkretny miesiąc oraz dzień roku).

Zaległości - zaległości klienta w wybranych walutach

Wybór okresu rozliczeniowego ma znaczenie przy generowaniu faktur poprzez kreatora i
wyborze okresu fakturowania (szczegóły Wybór okresu i klientów do fakturowania ).

5.4.2.4 Identyfikatory

Miejsce na podanie dodatkowych identyfikatorów, które ułatwią późniejsze wyszukiwanie lub
filtrowanie opisywanego obiektu.

Aby dodać wartość identyfikatora, należy najpierw zdefiniować jego nazwę w zakładce
Definicje, w słownikach .

5.4.3 Dodanie konta obiektu

 Ikony dodawnia obiektu

Dodawanie nowego obiektu

Wyświetli się okno z polem do wprowadzenia danych obiektu:

 Synonim - unikalny identyfikator obiektu w systemie, najczęściej numer identyfikacyjny
centralki alarmowej, opcja '...' służy do automatycznego generowania synonimów
(szczegóły w konfiguracji Ogólnej  Konsoli Edycji).
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 Nazwa - nazwa obiektu.

Grupa obiektów (opcjonalnie) - przypisanie obiektu do określonej grupy (szczegóły w
rozdziale Grupy obiektów ).
Strefa czasowa - przypisanie obiektu do określonej strefy czasowej, funkcje  będą
przeliczane na lokalny czas obiektu.

5.4.4 Przypisanie obiektu do klienta

Przypisanie obiektów do klienta umożliwia prowadzenie rozliczeń z odbiorcą usług
monitoringu.

Obiekt z klientem powiązuje się poprzez przeciągnięcie za pomocą myszy nieprzypisanego
do żadnego klienta obiektu na nazwę klienta. Jeden obiekt może być przypisany w danej
chwili do jednego klienta. 

Aby zmienić przypisanie, należy przeciągnąć obiekt na nazwę nowego klienta. Zmiana
przypisania spowoduje usunięcie obiektu z poprzedniego klienta. 
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Wybór klienta spowoduje wyświetlenie tylko jego obiektów na liście obiektów, wybór 
Nieprzypisane obiekty, wyświetli wszystkie obiekty, które nie zostały powiązane z żadnym
klientem, a Wszystkie obiekty wyświetli wszystkie wprowadzone do systemu obiekty.

5.4.5 Dane podstawowe

 Ikony edycji podstawowych informacji obiektu

Dane podstawowe - są dostepne po wyborze
obiektu

5.4.5.1 Ogólne

Aby edytować dane obiektu, należy kliknąć podwójnie na jego nazwie. W obszarze roboczym
zostaną wyświetlone dane obiektu z możliwością edycji.
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Opis pól:
Synonim - unikalna nazwa w systemie, z tego poziomu można ją zmienić,

Nazwa - nazwa obiektu,

Strefa czasowa - przypisanie obiektu do określonej strefy czasowej, funkcje  będą
przeliczane na lokalny czas obiektu,
Data uruchomienia - moment, od którego obiekt wprowadzony zostaje do systemu
KronosNET,
Typ obiektu - w zależności od typu obiektu, program zażąda innych informacji na zakładce
dodatkowe 1 , dodatkowo są w odmiennie prezentowane w module zarządzania grupami
interwencyjnymi:
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o budynek, osoba, strażnik, pojazd, , pojazd inkaso lub automat vendingowy - ostatnia
pozycja wyświetlana jest w module zarządzania grupami interwencyjnymi tylko w
przypadku alarmu,
o pojazd grupy interwencyjnej  - jeśli grupa jest aktywna, ostatnia pozycja jest wyświetlana

w module zarządzania grupami interwencyjnymi oraz dostępna do wysłania podczas
obsługi alarmu,

Grupa (grupa obiektów) - obiekty można podzielić na grupy. Są one wykorzystywane m.in.
w Konsoli Monitoringu do ograniczania ilości obserwowanych obiektów,
Numer licencj i - niepowtarzalny identyfikator systemu Kronos,

Rodzaj  - pole informacyjne, np.: firma, mieszkanie, bank, itp.,

Krótki opis - opis wyświetlany z podstawowymi informacjami obiektu w Konsoli Monitoringu
( Podstawowa obsługa ),
Opis - opis obiektu.

 Niektóre dane (np. miasto) muszą zostać wcześniej zdefiniowane i wprowadzone 
 do odpowiedniego słownika w zakładce Definicje (np. w słowniku Grupa).

5.4.5.2 Dodatkowe 1

Zakładka ta wygląda inaczej w zależności od wybranego typu obiektu w zakładce ogólne.

dla budynku:

245
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Po zaznaczeniu opcji Kontroluj  czas dojazdu grupy interwencyjnej  i określeniu czasu dojazdu
dla przedziału godzin, system będzie kontrolował te czasy, na podstawie czynności
operatora podczas obsługi alarmu . W przypadku przekroczenia czasu dojazdu, system
wygeneruje alarm zdefiniowany dla odpowiedniego zdarzenia alarmowego .

dla pojazdu, pojazdu grupy interwencyjnej lub pojazdu inkaso,:
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dla osoby lub strażnika:

dla automatu vendingowego:
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Niektóre dane (np. miasto) muszą zostać wcześniej zdefiniowane i wprowadzone
do odpowiedniego słownika w zakładce Definicje (np. w słowniku Miasta).

5.4.5.3 Dodatkowe 2

Miejsce na podanie dodatkowych identyfikatorów, które ułatwią późniejsze wyszukiwanie lub
filtrowanie opisywanego obiektu.

Aby dodać wartość identyfikatora, należy najpierw zdefiniować jego nazwę w zakładce
Definicje, w słownikach .

Listy kontrolne dla obiektu wybierane są z zestawu zdefinowanego w zakładce Definicje, w 
słownikach .  Służą do oznaczenia koniecznych do wykonania kroków, związanych z
uruchomieniem systemu alarmowego w obiekcie.
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5.4.5.4 Kontakty

Na zakładce kontakty można dodać dane kontaktowe powiązane z obiektem, w tym również
telefony stacjonarne (do sekretariatu itp.), komórkowe, numery fax oraz adresy mailowe. Nie
należy tutaj wprowadzać listy osób upoważnionych do przebywania na obiekcie oraz osób do
powiadamiania.

Priorytety kontaktu mają znaczenie przy kolejności wyświetlania kontaktów na stanowisku
operatora w Konsoli Monitoringu: im niższy priorytet, tym wyżej pozycja pojawi się na liście
kontaktów do danego obiektu.
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5.4.5.5 Pozycja

W zakładce pozycja można wpisać lub pobrać z mapy pozycję geograficzną obiektu, dzięki
czemu system będzie prawidłowo wyświetlał jego  położenie na opcjonalnej mapie w Konsoli
Monitoringu. 

Jeśli do obiektu przypisane jest urządzenie, które przesyła pozycję geograficzną z GPS,
informacja ta aktualizuje się automatycznie.

Przycisk Wklej  ze schowka pozwala szybko wstawić odpowiednie wartości skopiowane
wcześniej z zewnętrznego programu.

Po wyborze zdefiniowanej mapy ( Mapy do pozycji obiektów ) i wskazaniu na niej pozycji,
można pobrać szerokość oraz długość geograficzną z zaznaczonego punktu.
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5.4.5.6 Blokady

W przypadku założenia blokady na obiekcie, Kernel ignoruje i nie interpretuje zadanych
sygnałów lub funkcji.

Jeśli na obiekcie jest ustawiona blokada, etykieta Blokady zaznaczona jest na czerwono. 

Na obiekcie można dodać klika blokad różnego typu, określając:
Ważność blokady:
o Stała 
o Tymczasowa - aktywna w podanym zakresie czasu

Typ blokady - blokada całego urządzenia (sygnały, alarmy oraz funkcje) lub tylko funkcji:
o Funkcji stanu
o Funkcji zmiany stanu
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o Kontroli łączności
o Funkcji okresowych
o Funkcji zakresu
o Funkcji zadań
o Ścieżki

Urządzenia - blokada wszystkich urządzeń (*) lub tylko wybranego urządzenia obiektu

Grupy - blokada wszystkich sygnałów (*) lub tylko sygnałów wybranej grupy

Opis - dowolny opis blokady

W  celu  zablokowania  konkretnych  sygnałów,  należy  je

przypisać  do  wybranej  grupy  sygnałów,  na  której  będzie

założona blokada (stała lub tymczasowa).

5.4.5.7 Wyposażenie

Zakładka wyposażenie umożliwia wprowadzenie informacji o sprzęcie, który został
zainstalowany na obiekcie (np. o systemie alarmowym wraz z wszystkimi elementami).
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5.4.5.8 Obsługa obiektu - włączenie obiektu do systemu monitoringu

Aby obiekt był aktywny w systemie, należy w obsłudze obiektu włączyć jego funkcjonowanie
w określonych modułach:

Dostęp przez sms - obiekt dostępny przez sms,

Dostęp przez web - obiekt dostępny przez aplikacje web (Konsola Klienta),

Monitorowany - obiekt dostępny w konsoli monitoringu ,

Serwisowany - obiekt dostępny w konsoli serwisu ,

Rozliczany - obiekt dostępny w konsoli rozliczeń .

Należy określić tu także warunki obsługi obiektu:

oczekiwanie na serwis - jeśli otwarte zlecenie serwisowe  przekroczy wprowadzony
czas, będzie podświetlone na czerwono w Konsoli Serwisu,
oczekiwanie na konserwacje - jeśli otwarte zlecenie konserwacji  przekroczy
wprowadzony czas, będzie podświetlone na czerwono w Konsoli Serwisu,
oczekiwanie na obsługę alarmu - po przekroczeniu czasu obsługi, w Konsoli Monitoringu
wyświetli się okno przypominające z informacją o nowym alarmie z tego obiektu.
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5.4.6 Dane szczegółowe

 Ikony edycji szczegółowych informacji obiektu

Dane szczegółowe - są dostepne po wyborze
obiektu

5.4.6.1 Osoby

Na zakładce osoby dostępna jest lista osób powiązanych z danym obiektem. Są to osoby lub
firmy, które należy powiadamiać w przypadku alarmów na obiekcie oraz takie, które
posiadają uprawnienia do przebywania na obiekcie. 

Na liście mogą się znaleźć także firmy instalacyjne i konserwujące system alarmowy bądź
zewnętrzne firmy zajmujące się ochroną fizyczną obiektu.
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5.4.6.1.1  Dodanie i edycja osoby

Aby dodać nową osobę powiązaną z obiektem, należy wybrać dodaj. Żeby edytować
istniejące dane osoby, należy kliknąć na osobie, której informacje będą korygowane i kliknąć
ikonę edycja. W obu przypadkach wyświetli się okno dodania/edycji osoby, omówione
szczegółowo w kolejnych podrozdziałach:

Ogólne ,

Kontakty ,

Okresy ważności ,

Blokady ,

Alarmy ,

Zdjęcie ,

Grupy - podsystemy ,

Powiązania .

Jeśli użytkownik chce dodać do obiektu osobę wprowadzoną już wcześniej na innym
obiekcie, powinien nacisnąć "..." przy nazwie osoby w oknie dodawania nowej osoby. Po
wyszukaniu i zatwierdzeniu osoby, skopiowane zostaną informacje podstawowe tj. nazwa,
identyfikatory, adres, kontakty oraz jej zdjęcie, a dodatkowo, jeśli nie zostanie zaznaczona
opcja, że ma być to nowa osoba (czyli będzie to ta sama pozycja, co na obiekcie
źródłowym), wszelkie kolejne zmiany adresu lub kontaktów tej osoby zmienią się na
wszystkich obiektach, na których ona się również znajduje.

5.4.6.1.1.1  Ogólne

Na zakładce ogólne, należy wprowadzić podstawowe informacje dotyczące osoby lub firmy
powiązanej z obiektem.
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Są to informacje podstawowe, dostępne dla operatora w Konsoli Monitoringu. 

Osoby w konsoli operatorskiej wyświetlane są w ustalonej kolejności, na podstawie
wprowadzonych wcześniej priorytetów (im niższy priorytet tym wyżej na liście).

Można wprowadzić tutaj również kody uzbrojenia oraz rozbrojenia, co w przypadku sygnałów
rozbrojenia/uzbrojenia z obiektu, z którym osoba jest związana, automatycznie powiąże opis
sygnału z daną osobą. W tym celu należy skorzystać ze znaków specjalnych, które mają być
użyte w opisie sygnału - załącznik Znaki specjalne w opisie sygnału .

Typ osoby to jeden z wcześniej zdefiniowanych typów w słownikach - rozdział Słowniki .

Powiązanie osoby z globalną listą techników lub grup interwencyjnych, spowoduje, że dana
osoba będzie dostępna podczas obsługi alarmu lub serwisu dla wszystkich obiektów w
systemie.

5.4.6.1.1.2  Kontakty

Na zakładce kontakty należy dodać kontakty do danej osoby, w tym również telefony
stacjonarne, komórkowe, maile ułatwiające z nią kontakt.

Uwaga: w celu korzystania z automatycznych powiadomień klientów drogą SMS lub e-mail
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oraz automatycznego wysyłania zestawień do klientów, należy do osoby dodać kontakt typu:
automatyczny SMS - numer telefonu komórkowego, pod który będą wysyłane wiadomości
tekstowe,
automatyczny e-mail - adres poczty elektronicznej, pod który będą wysyłane wiadomości
e-mail.

Priorytety kontaktu mają znaczenie przy kolejności wyświetlania kontaktów na stanowisku
operatora w Konsoli Monitoringu: im niższy priorytet tym wyżej na liście kontaktów do danej
osoby.
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5.4.6.1.1.3  Okresy w ażności

Jeśli osoba ma być związana z obiektem w określonych przedziałach czasowych, należy
ustawić dla takiej osoby okres ważności. 

Poza tym okresem osoba nie będzie widoczna na liście w Konsoli Monitoringu.
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5.4.6.1.1.4  Blokady

Założenie blokady na osobie powoduje, że podczas jej obowiązywania osoba ta nie będzie
dostępna u operatora w Konsoli Monitoringu na liście osób powiązanych z danym obiektem.
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5.4.6.1.1.5  Alarmy

Danej osobie możemy przypisać alarmy. Podczas obsługi alarmu w Konsoli Monitoringu,
osoba będzie wyświetlana tylko w przypadku obsługi alarmu z zaznaczonego typu.
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 Ikony przypisania alarmu osobie

Zaznacz wszystkie  

Odznacz wszystkie 

Odwróć zaznaczenie

5.4.6.1.1.6  Zdjęcie

Na zakładce zdjęcie możemy dodać zdjecie osoby w formacie jpg.
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5.4.6.1.1.7  Grupy - podsystemy

Jeśli na obiekcie istnieje podział na podsystemy/grupy sygnałów, można powiązać wybraną
osobę z konkretnym podsystemem lub kilkoma podsystemami. Spowoduje to, że na liście
osób upoważnionych, pozycje będą wyświetlane z podziałem na podsystemy/grupy
sygnałów, do których należą.

Aby powiązać osobę z podsystemem, należy wybrać opcję Wyświetlaj  osobę tylko w
grupach lub Wyświetlaj  osobę na liście głównej  i w grupach, a następnie wybrać grupę (lub
grupy) z listy w oknie głównym. 

Na liście są widoczne wszystkie grupy sygnałów typu "Stan obiektu" zdefiniowane na
obiekcie (rozdział Sygnały  w edycji danych obiektu).

 Ikony zaznaczania podsystemów na liście grup

Zaznacz wszystkie  

198
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Odznacz wszystkie 

Odwróć zaznaczenie

Przykład wyświetlania osób w Konsoli Monitoringu w zależności od zaznaczenia znajduje się
w rozdziale Osoby  w opcjach obsługi alarmu.

5.4.6.1.1.8  Pow iązania

Zakładka Powiązania pozwala powiązać daną osobę z konkretnym użytkownikiem systemu
Kronos zdefiniowanym w narzędziu konfiguracji systemu Tools . Ma to znaczenie przy
udostępnianiu dokumentów serwisowych, przypisanych do danej osoby z listy, w przypadku
użycia modułów serwisowych na PDA oraz przy dostępie użytkowników przez moduły grup
interwencyjnych na PDA.

5.4.6.1.1.9  Identyfikatory

Miejsce na podanie dodatkowych identyfikatorów, które ułatwią późniejsze wyszukiwanie lub
filtrowanie osób.
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Aby dodać wartość identyfikatora, należy najpierw zdefiniować jego nazwę w zakładce
Definicje, w słownikach .

5.4.6.1.1.10  Zdalny dostęp

Zakładka zdalny dostęp pozwala na nadanie uprawnień dla osób korzystających z Konsoli
Klienta  lub Konsoli Klienta Web .

Aby dodać nowego użytkownika, który będzie miał dostęp do systemu, należy podać nazwę,
z jaką będzie się logował w systemie oraz hasło.
Możliwe jest również dodanie do użytkownika zdalnego filtru zdarzeń lub sygnałów, ogranicza
to informacje wysyłane przez system do klienta zgodnie z założonym filtrem.

Przy stworzeniu użytkownika podajemy również prawa do poszczególnych opcji związanych
z podglądem :

Odczyt informacj i o obiekcie,

Odczyt listy osób obiektu,

Odczyt listy grup,

Odczyt sygnałów obiektu,

158

462 476



KronosNET 2.2186

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Zdarzenia obiektu,

Odczyt raportów z obiektu,

Odczyt dokumentów z obiektu,

Odczyt płatności,

Odczyt faktur,

Odczyt informacj i multimedialnych,

Podgląd kamer,

Odczyt ścieżek,

Odczyt funkcj i,

Odczyt blokad,

oraz edycją danych obiektów:
Edycja kontaktów,

Edycja osób,

Edycja ścieżek,

Edycja funkcj i,

Edycja blokad.

Edytowane dane należy potwierdzić z poziomu Konsoli Edycji - zmiany na obiekcie .

Do określonego użytkownika, na Konsolę Klienta, można wysłać wiadomość, która wyświetli
się po zalogowaniu, jeśli jest aktualna lub bezterminowa. Wiadomość może być tekstowa lub
w formie obrazka w formacie jpg. Wiadomości takie wysyłane są z Zakładki Poczta .

5.4.6.2 Procedury

Procedury to informacje dla operatora o poszczególnych krokach, które należy podjąć
podczas obsługi alarmu konkretnego typu - procedury są później dostępne w Konsoli
Monitoringu (podrozdział Procedury  w Konsoli Monitoringu). 

Należy tutaj umieścić raczej wyjątkowe procedury, odstępstwa obsługi alarmów na
niektórych obiektach, niż procedury standardowe.
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Procedurę obsługi danego alarmu można stworzyć indywidualnie dla każdego obiektu,
opisując kolejne kroki, lub można je dodać ze stworzonego wcześniej szablonu (podrozdział 
Procedury obsługi alarmu ). Procedurę utworzoną z szablonu można następnie lokalnie
zmodyfikować. Zmiany wprowadzone w takiej procedurze, nie będą miały wpływu na
szablon.

5.4.6.3 Uwagi

W uwagach użytkownik umieszcza informacje dotyczące chronionego obiektu, a wynikające
z podpisanej umowy, jak również własne komentarze, które ułatwią obsługę alarmu w
Konsoli Monitoringu, np. listę możliwych zagrożeń na obiekcie.
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Nową uwagę możemy dodać z wcześniej zdefiniowanych wzorów uwag (podrozdział Wzory
uwag ), lub stworzyć własną, wpisując nazwę uwagi i jej opis.

Uwagi na obiekcie mogą mieć określone terminy ważności: jeśli obecna data się w nich nie
zawiera, nie będą dostępne w Konsoli Monitoringu. Analogicznie uwaga może być w
blokadzie, w wyniku czego, nie będzie widoczna w Konsoli Monitoringu.

146
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5.4.6.4 Notatki

Notatki to adnotacje operatorów dotyczące danego obiektu, które mogą być wprowadzone,
edytowane oraz usuwane w Konsoli Edycji, jak również z poziomu Konsoli Monitoringu
(podrozdział Notatki ).

Notatki mają charakter bardziej nieformalny niż Uwagi i mogą być w dowolnej chwili
usuwane, także przez operatorów.

W Konsoli Edycji widoczne są wszystkie notatki, również te nieaktualne, niewidoczne w
Konsoli Monitoringu.
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5.4.6.5 Plany

Planem może być dowolny rysunek w formacie jpg przedstawiający schemat budynku lub
mapkę z dojazdem na obiekt.
Na planie mamy możliwość umieszczania elementów wyposażenia  obiektu oraz sygnały
powiązane z sysemem alarmowym, co pozwala na  oznaczanie naruszeń związanych z
obsługą alarmu na obiekcie w Konsoli Monitoringu (Plany obiektu ).
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5.4.6.6 Kamery

System umożliwia podgląd z kamer i rejestratorów cyfrowych dostępnych na zasadzie
serwera web lub poprzez biblioteki kamer  systemu KronosNET. 
Podgląd generowany jest w oknie Konsoli Monitoringu, Konsoli Wideo lub Konsoli Klienta.
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W celu dodania kamery, należy podać adres internetowy, pod jakim się znajduje, oraz ew.
port, jeśli jest inny od standardowego. Jeśli serwer wymaga logowania, należy umieścić
niezbędne dane dla operatora Konsoli Monitoringu w polach użytkownik oraz hasło. 

Można również pozwolić na otwarcie okna z kamerą online w domyślnej przeglądarce,
zamiast w oknie programu.

Powiązanie numeru kamery z grupą sygnałów pozwala na automatyczne otwarcie wybranej
kamery w przypadku alarmu (dotyczy okien: Dodatkowe okno obsługi alarmu  oraz Kamery

 w Konsoli Monitoringu) w zależności od ostatniego sygnału przypisanego do grupy
sygnałów.
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Wykorzystanie biblioteki do kamer określonego producenta rozszerza funkcjonalność obsługi
kamer (szczegóły Kamery  w Konsoli Monitoringu).
Biblioteki kamer dodaje się z poziomu Programu narzędziowego Tools (szczegóły w
rodziale Biblioteki kamer ).

W  celu  uzyskania  listy  dostępnych  bibliotek  dla  kamer,
proszę się skontaktować z dystrybutorem lub producentem
systemu KronosNET.

5.4.7 Zlecenia konserwacji

Zlecenie konserwacji na obiekcie - dostępne po wyborze obiektu

5.4.7.1 Dodanie i edycja konserwacji

Po dodaniu konserwacji, system wygeneruje dokument konserwacji, który pojawi się w
określonym terminie w Konsoli Serwisu (rozdział Konserwacje).
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Konserwacja może zostać zlecona na:
Określoną datę,

Na początek okresu - co wskazaną ilość miesięcy, na początku miesiąca,

Na końcu okresu - co wskazaną ilość okresu, na końcu miesiąca,

Dany okres - co podany okres czasu (miesiące, dni, godziny),

Osoba wykonująca - osoba , na którą zostawnie wystawiony dokument,

Opis - dowolny opis konserwacji

Pomijaj weekendy i święta - jeśli dokument zaplanowany zostanie na dni świąteczne,
soboty lub niedziele, zostanie przesunięty na najbliższy dzień roboczy,
Generuj od daty zakończenia poprzedniej konserwacji - dany okres będzie odliczany po
zakończeniu poprzedniej konserwacji.

Po zapisaniu zlecenie konserwacji pojawi się na liście konserwacji na danym obiekcie.
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5.4.8 Urządzenia

Na zakładce urządzenia dodajemy, przeglądamy i edytujemy już dodane do obiektu
urządzenia, możemy również skonfigurować kontrole testów, parametry urządzenia i linie
wyjściowe dla urządzenia na obiekcie. Prawidłowe skonfigurowanie urządzeń ma wpływ na
późniejszą prawidłową interpretację sygnałów.

5.4.8.1 Dodawanie/edycja urządzenia

Aby dodać nowe urządzenie lub edytować istniejące już na obiekcie, należy kliknąć ikonkę 
dodaj  lub edytuj  przy liście urządzeń. 
Przy dodawaniu nowego urządzenia należy wybrać jedną z opcji:

definicje urządzeń - dane urządzenia zostaną pobrane z szablonu urządzeń (najbardziej
powszechne),
urządzenie obiektu - dane urządzenia zostaną skopiowane z urządzenia już istniejącego w
innym miejscu systemu. 
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Szablon urządzenia - dodawanie urządzenia z szablonu

Urządzenia można dodawać według szablonu (zakładka definicje - Szablony urządzeń ):

 Szablon - szablon z definicji szablonów urządzeń, który będzie skopiowany na obiekt,
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 Sterownik - z jakiego sterownika należy przyjmować sygnały,

 Numer sprzętowy - numer urządzenia, który jest związany z tym obiektem,

 Port - liczba porządkowa aktywnego portu z konfiguracji sterownika, z którego przyszedł
sygnał,
 Gniazdo - numer gniazda w stacji bazowej, z którego przyszedł sygnał (można wpisać
numery kilku gniazd po przecinku),
 Typ urządzenia:
o zwykłe 
o konsoli alarmowej - urządzenie obsługiwane dla końcówki alarmowej poprzez Konsole

Alarmową,
o konsoli grup interwencyjnych - urządzenie dla grup interwencyjnych (PDA z aplikacją

MobilePatrolCosnole).

Symbol * oznacza dowolny sterownik/gniazdo/urządzenie.

Urządzenie obiektu - dodawanie nowego urządzenia przez kopiowanie z innego
obiektu

Ostatni sposób tworzenia urządzenia to skopiowanie gotowej definicji z innego obiektu.
Okienko tworzenia wygląda jak opisane wyżej, jedynie na początku procedury użytkownik
proszony jest o wskazanie (wyszukanie) obiektu, którego urządzenie będzie kopiowane.

Jeżeli niepoprawnie ustawiono nazwę sterownika, numer sprzętowy bądź port i gniazdo, sygnały będą wyświetlane w Konsoli Monitoringu pod znakami zapytania i nie będą powiązane z obiektem.
Powodem tego stanu rzeczy może być również brak właściwego kodu na liście sygnałów.

5.4.8.2 Parametry urządzenia

Opcja umożliwia definicję i kontrolę podstawowych parametrów urządzenia.
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Poszczególne parametry zostały opisane na poziomie definicji w rozdziale Urządzenia .

5.4.8.3 Sygnały

Na zakładce sygnały możemy dodawać i edytować sygnały dla danych urządzeń oraz
definiować grupy sygnałów na obiekcie.
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Sygnały urządzeń są powiązane bezpośrednio z szablonem. Edycja sygnałów na obiekcie powoduje zapisanie na obiekcie jedynie różnic względem szablonu.
Natomiast bezpośrednia zmiana szablonu sygnałów  z definicji automatycznie modyfikuje wszystkie nie edytowane sygnały na obiektach, gdzie szablon został użyty.

Domyślnie na liście sygnałów wyświetlane są tylko różnice względem szablonu. Sygnały
różniące się od szablonu mają następujące oznaczenia:

Sygnał dodany na obiekcie względem szablonu

Sygnał modyfikowane na obiekcie względem szablonu

Sygnał usunięty na obiekcie względem szablonu

Odznaczenie opcji Pokazuj  tylko różnice spowoduje wyświetlenie wszystkich sygnałów,
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zarówno szablonu jak i różniących się obiektu

Zaznaczenie opcji Sygnały ze wszystkich urządzeń wyświetla na liście sygnały ze
wszystkich urządzeń na danym obiekcie, nie tylko z wybranego urządzenia, co umożliwia
powiązanie w grupy sygnałów z różnych urządzeń.

Szczegółowe informacje na temat dodawania i edycji sygnałów oraz grup znajdują się w
rozdziale Sygnały  w definicjach szablonów urządzeń.

5.4.8.3.1  Historia sygnałów

Z zakładki sygnały można również podejrzeć historię sygnałów z
wybranego urządzenia za wybrany okres, w tym również sygnałów,
które zostały odebrane jako nierozpoznane, ale zgodnych z
urządzeniem (sterownik, numer sprzętowy, port, gniazdo). Po
wybraniu sygnału z listy można go dodać sygnałów urządzenia.

5.4.8.4 Obchody

Funkcja obchodów umożliwia sprawdzanie odbicia punktów przez strażnika, który korzysta z
urządzeń do kontroli strażników współpracujących z systemem Kronos.

Na  obiekcie   musi  istnieć  urządzenie  z  sygnałami  typu

'rejestracja punktu'. 

 Ikony obchodów na liscie obchodów
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Dodawania

Edytowania

Usuwania

Obchody mogą przebiegać po ścieżce:
prostej  - określone są tylko ramy czasowe (początek i koniec) oraz lista niepowtarzających
się punktów (reprezentowanych przez unikalne sygnały urządzenia), które strażnik musi w
wyznaczonym czasie zarejestrować (może to zrobić w dowolnej kolejności),
zaawansowanej  - można na niej dokładnie rozmieścić punkty na osi czasu, co oznacza, że
punkty obchodu mogą być sprawdzane więcej niż raz, a strażnik musi pokonać całą
ścieżkę w wyznaczonym tempie, odbijając punkty po kolei zgodnie z harmonogramem.

Na ekranie obchodów możemy wyrożnić obszary:

Urządzenia - wybór szablonu urządzenia dodanego do obiektu na zakładce urządzenia ,
Sygnały odczytu punktu urządzenia - sygnały typu "rejestracja punktu" z wybranego
urządzenia,
Lista ścieżek - wprowadzone ścieżki strażników monitorowane przez system wraz z
informacjami:
o Nazwa - wprowadzona nazwa obchodu,
o Długość - czas odbicia wszystkich punktów od początku trwania obchodu,
o Okres powtórzeń - okres, co jaki strażnik powinien ponownie przystąpić do tego samego

197



KronosNET 2.2202

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

obchodu,
o Typ ścieżki - prosta albo zaawansowana,
o Typ kalendarza - wybrany kalendarz dla obchodu,
o od ... do - godziny obowiązywania obchodu,
o oś czasu - oś z zaznaczonymi punktami oraz czasem ich odbicia,
Punkty ścieżki - lista punktów wymaganych do odbicia w wybranym obchodzie.

Dodawanie obchodu

Podczas edycji lub tworzenia nowego obchodu definiujemy:

 Alarm - rodzaj alarmu, który ma zostać wygenerowany w przypadku braku odbić punktów
o ustalonej porze,
 Nazwa - nazwa obchodu,
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 Typ ścieżki - prosta lub zaawansowana,
 Typ kalendarza:
o  Konkretna data - konkretny jeden dzień, w którym obchód będzie sprawdzany,
o  Codziennie - obchód będzie sprawdzany codziennie,
o  W dni robocze - obchód będzie sprawdzany od poniedziałku do piątku (zależne od

ustawień regionalnych),
o  W dni wolne - obchód będzie sprawdzana w soboty i niedziele (zależne od ustawień

regionalnych),
o  Konkretny dzień tygodnia - funkcja będzie sprawdzana w określony dzień tygodnia,
o  Konkretny dzień miesiąca - funkcja będzie sprawdzana w określony dzień miesiąca,
 Czas rozpoczęcia i czas zakończenia,
 Dni:
o  Święta - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w wybranym typie kalendarza,

będące równocześnie dniami świątecznymi według zdefiniowanego kalendarza dni
świątecznych , 
o  Dni powszednie - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w wybranym typie

kalenarza, które jednocześnie nie są świętami według zdefiniowanego kalendarza dni
świątecznych , 

 Powtarzaj  co - okres czasu, po jakim strażnik ma wykonać obchód ponownie,
Komenda wysłana na początku ścieżki - wysterowanie urządzenia  przez sterownik, np
wysłanie sygnału o konieczności rozpoczęcia obchodu,
Typ okresu ważności - możliwość ustawienia okresu ważności funkcji,
Obliczone czasy startu ścieżek - obliczone przez system ponowne czasy rozpoczęcia
obchodu.

Aby dodać punkt do obchodu, należy przeciągnąć go z listy "Sygnałów odbicia punktu
urządzenia" na oś czasu wybranego obchodu. W zależności od położenia na osi, system
będzie sprawdzał odbicie tego punktu o wybranej porze.

Aby zapewnić margines dla odbicia punktów, na liście "Punkty ścieżki" należy dwukrotnie
kliknąć na wybranym punkcie i wpisać dokładność przed i po czasie wprowadzonym w
obchodzie. 

Aby zmienić czas odbicia punktu, na liście "Punkty ścieżki" należy dwukrotnie kliknąć na
wybranym punkcie i wpisać odpowiednią wartość w pole Czas na ścieżce; można tego
również dokonać, przesuwając go za pomocą myszy na osi czasu.

Można również zdefiniować inny alarm dla braku odbicia konkretnego punktu.

154

154

126



KronosNET 2.2204

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

 

Poprawność obchodów sprawdzana jest raz na minutę.

5.4.8.5 Słowniki

Słowniki służą do rozszerzenia opisów sygnałów (Sygnały ). 

Sygnał w zależności od wartości pól kod. rozszerzenie 1, rozszerzenie 2 lub rozszerzenie 3
może pobierać odpowiednią nazwę do opisu sygnału ze słowników wpisanych na obiekcie. 

Aby opisać sygnał przy pomocy słowników, należy skorzystać ze znaków specjalnych.
Dokładna lista znaków specjalnych znajduje się w załączniku Znaki specjalne w opisie
sygnału . 

Słowniki znajdują zastosowanie szczególnie w przypadku sygnałów odbieranych w
protokołach Contact ID i SIA.

5.4.8.5.1  Strefy

W słownikach linii wpisujemy nazwę strefy (linii), która ma być użyta w opisie sygnału.
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5.4.8.5.2  Podsystem

W słownikach podsystemu (partycji) wpisujemy numer i nazwę podsystemu, który ma być
użyta w opisie sygnału.

5.4.8.5.3  Punkty

W słownikach punktów wpisujemy numer i nazwę punktu, który ma być użyty w opisie
sygnału.

5.4.8.5.4  Użytkow nicy

W słownikach użytkowników wpisujemy numer i nazwę użytkownika, który ma być użyty w
opisie sygnału.

5.4.8.5.5  Grupy sygnałów

W słownikach grup sygnałów wpisujemy numer i nazwę grupy, który ma być użyty w nazwie
grupy sygnałów. Słownik ten pozwala indywidualizować nazwy grup sygnałów w przypadku
używania urządzeń wirtualnych.

5.4.9 Monitoring

Edycja danych dotyczących monitoringu - dostępne po wyborze
obiektu



KronosNET 2.2206

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

5.4.9.1 Alarmy

Na zakładce alarmy można dodać reguły dotyczące globalnych alarmów  na danym
obiekcie. 

Na obiekcie alarm można zdefiniować jako:
 Cichy - alarm nie pojawi się w Konsoli Monitoringu w nowych alarmach, będzie widoczny
jedynie na zakładce sygnałów oraz będzie uwzględniany w zestawieniachh statystycznych.
W przypadku ustawienia retransmisji takiego alarmu, będzie on retransmitowany za
każdym razem, gdy pojawi się związany z nim sygnał, a nie, jak w przypadku normalnych
alarmów, w momencie wygenerowania nowego alarmu,
 Opóźniony - alarm pojawi się w Konsoli Monitoringu w zakładce opóźniony, a po
określonym czasie wejdzie do obsługi jako nowy,
 Ignoruj  serwis - alarm zostanie wygenerowany i wejdzie do obsługi mimo, że obiekt będzie
w trybie serwisu,
 Ignoruj  blokadę - alarm zostanie wygenerowany i wejdzie do obsługi mimo, że obiekt lub
funkcja będzie w stanie blokady.

Alarmy globalne, których definicje nie zostały dodane na obiekcie, będą obsługiwane w
domyślny sposób.
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Dla alarmu możemy również przypisać, które dane zostaną otwarte na Dodatkowym oknie
obsługi alarmu  automatycznie po jego przejęciu w Konsoli Monitoringu. Do wyboru są
zakładki:

Dane obiektu,

Sygnały oraz zdarzenia,

Uwagi,

Osoby,

Plany obiektu,

Kamery,

Multimedia,

Pozycja obiektu.

Są to tożsame dane z informacjami zawartymi w opcjach obsługi alarmu .

5.4.9.2 Funkcje

Funkcje służą do automatycznego generowania alarmów dla obiektu w zależności od czasu.

5.4.9.2.1  Funkcja zadań

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

Definiując nową funkcje zadań, musimy podać:

293

259



KronosNET 2.2208

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

 Alarm - typ alarmu, który funkcja wygeneruje,

 Opis - opis funkcji zadań,

 Typ kalendarza - rodzaj kalendarza, na podstawie którego alarm będzie generowany:
o  Konkretna data,
o  Zadany okres,
o  Codziennie,
o  W dni robocze,
o  W dni wolne,
o  Raz w tygodniu,
o  Raz w miesiącu, 
o  Pierwszy dzień miesiąca,
o  Ostatni dzień miesiąca,
o  W dni nieświąteczne,
o  W dni świąteczne,

 Typ okresów ważności - zakres czasu, w którym funkcja będzie obowiązywała.
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5.4.9.2.2  Funkcja okresow a

Funkcje okresowe służą do sprawdzenia, czy w określonym czasie sygnały określonej grupy
sygnałów zostały odebrane przez system. Odbiór musi zawierać się w dowolnym czasie
obowiązywania funkcji. 

Funkcja  nie  powinna  być  stosowana  do  badania  testów  z

urządzeń. Ogólny test działania urządzenia (notowanie faktu

transmisji  jakiegokolwiek sygnału i  ew.  wzbudzanie  alarmu

przy braku transmisji) ustawiany jest  w  sekcji Urządzenia >

Parametry urządzenia  w tabelce Kontrola łączności.

 Dodanie nowej funkcji okresowej na obiekcie

Opcje podczas tworzenia funkcji okresowych zostały opisane w rozdziale Funkcje okresowe
 na poziomie szablonów urządzeń.

Dodatkowo na obiekcie dla funkcji możemy określić :
Typ okresów ważności - zakres czasu, w którym funkcja będzie obowiązywała:
o stała,
o czasowa - z podaniem czasu początku oraz zakończenia obowiązywania funkcji.
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5.4.9.2.3  Funkcja stanu

Funkcja stanu służy do sprawdzania stanu danej grupy sygnałów (np. dotyczącej
podsystemu obiektu) w zadanym czasie. Funkcja zareaguje na nieprawidłowy stan grupy
zarówno o godzinie rozpoczęcia kontroli, jak i przy zmianie stanu w trakcie obowiązywania
funkcji.

 Dodanie nowej funkcji stanu na obiekcie

Sposób tworzenia funkcji stanu został opisany w rozdziale Funkcje stanu  na poziomie
szablonów urządzeń.

Dodatkowo na obiekcie dla funkcji możemy określić :
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Typ okresów ważności - zakres czasu, w którym funkcja będzie obowiązywała:
o stała,
o czasowa - z podaniem czasu początku oraz zakończenia obowiązywania funkcji.

5.4.9.2.4  Funkcja zmiany stanu

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

 Dodanie nowej funkcji zmiany stanu na obiekcie

Opcje podczas tworzenia funkcji okresowych zostały opisane w rozdziale Funkcja zmiany
stanu  na poziomie szablonów urządzeń.

Dodatkowo na obiekcie dla funkcji możemy określić :
Typ okresów ważności - zakres czasu, w którym funkcja będzie obowiązywała:
o stała,
o czasowa - z podaniem czasu początku oraz zakończenia obowiązywania funkcji.
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5.4.9.2.5  Funkcja zakresu

Funkcja zakresu sprawdza co określony czas występowanie sygnału z danej grupy
sygnałów. W razie braków takich sygnałów w danym czasie (z podanym wcześniej
marginesem przyjścia sygnału) system wygeneruje alarm. 

Funkcja zakresu jest wykorzystywana między innymi do kontroli obecności w pracy
portierów, gdy np. co godzinę oczekujemy przyjścia sygnału od pracownika. 

W przeciwieństwie do funkcji okresowej, funkcja zakresu kontroluje odbiór sygnału w
konkretnych widełkach czasowych.

 Dodanie nowej funkcji zakresu na obiekcie

Opcje podczas tworzenia funkcji okresowych zostały opisane w rozdziale Funkcje zakresu
 na poziomie szablonów urządzeń.

Dodatkowo na obiekcie dla funkcji możemy określić :
Typ okresów ważności - zakres czasu, w którym funkcja będzie obowiązywała:
o stała,
o czasowa - z podaniem czasu początku oraz zakończenia obowiązywania funkcji.

5.4.9.3 Przetwarzanie

Na zakładce przetwarzanie znajdują się zbiorcze informacje dotyczące monitoringu danego
obiektu:

 Blokada obiektu -  dany obiekt jest zablokowany,

 Retransmisja alarmów -  alarmy są retransmitowane,
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 Grupy sygnałów -  wprowadzono grupy sygnałów,

 Retransmisje stanów grup -  grupy są retransmitowane,

 Procedury obsługi alarmów.

Informacje te mają charakter kontrolny i nie ma możliwości ich zmiany.

5.4.9.4 Akcje

Akcje pozwalają na elastyczne zautomatyzowanie procedur związanych z obsługą obiektu. 

Po dodaniu nowej akcji należy wybrać:
stworzenie nowej akcji - spowoduje dodanie nowej niezależnej akcji obiektu,

stworzenie akcji z szablonu - spowoduje dodanie akcji obiektu na podstawie stworzonego
wcześniej szablonu akcji .

System akcji powoduje określoną reakcję w systemie, która jest odpowiedzią na określone
zdarzenie (akcje proste ) lub sekwencje zdarzeń (akcje zaawansowane ) dla wybranego
obiektu.

Akcje może wywołać:
Alarm ,

Generacja płatności ,

Generacja raportu ,

Generacja zdarzenia obiektu ,
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Odebranie sygnału ,

Rozpoczęcie umowy ,

Serwis ,

Utworzenie dokumentu ,

Zakończenie umowy ,

Zmiana stanu grupy sygnałów ,

Możliwe reakcje to:
Kontrola obchodu  (akcje zaawansowane),

Potwierdzenie sygnału  (akcje zaawansowane),

Retransmisja alarmu ,

Retransmisja serwisu ,

Retransmisja sygnału ,

Retransmisja zdarzenia ,

Retransmisja zmiany stanu grupy sygnałów ,

Retransmisja tekstu  (akcje zaawansowane),

Ustawienie blokady  (akcje zaawansowane),

Wygenerowanie alarmu ,

Wygenerowanie dokumentu  (akcje zaawansowane),

Wygenerowanie płatności  (akcje zaawansowane),

Wygenerowanie serwisu ,

Wygenerowanie sygnału ,

Wygenerowanie zdarzenia obiektu ,

Wykonanie aplikacji  (akcje zaawansowane)

Wysłanie SMSa ,

Wysłanie komendy do sterownika  (akcje zaawansowane),

Wysłanie wiadomości e-mail .

Mechanizm akcji przy niewłaściwym użyciu może powodować zapętlenie, 
niepoprawna konfiguracja może prowadzić do niestabilnego działania systemu.

5.4.9.4.1  Akcje proste

Akcje proste to uproszczony generator akcji - na jedno określone zdarzenie zostanie
wygenerowana reakcja.

W kroku pierwszym należy wybrać reakcje  systemu.
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Kolejny krok dotyczy określenia zdarzenia, który wygeneruje akcje (zdarzenia akcji ).220
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W następnym kroku ustalamy szczegóły reakcji, wybranej w kroku pierwszym.
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Po zatwierdzeniu, akcja zostanie zapisana na obiekcie.

Przykład:
W celu automatycznego informowanie klienta o alarmie napadowym poprzez SMS, na
obiekcie należy:

wybrać typ sekwencji - Wysłanie SMS,

określić zdarzenie alarmowe Napad, które wygeneruje reakcję,

określić moduł, kontakt oraz treść wiadomości, do której zostanie wysłana wiadomość.

5.4.9.4.2  Akcje zaaw ansow ane

Akcje zaawansowane umożliwiają tworzenie listy sekwencji zdarzeń dla akcji wraz z
określeniem czasu po jakim musi wystąpić kolejne zdarzenie z sekwencji (czas
oczekiwania) lub czas, w którym to zdarzenie wystąpić nie może (warunek).

 Ikony zdarzeń akcji

Dodawanie
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Odejmowanie

Przeniesienie w górę kolejności zdarzenia  na
liście sekwencji

Przeniesienie w dół kolejności zdarzenia na liście
sekwencji

Po wyborze zdarzenia, należy określić jego szczegóły.

Włączenie opcji Restart sekwencj i po ponownym odebraniu pierwszego kroku spowoduje
przerwanie aktualnych oczekiwań na inne zdarzenia w ramach akcji oraz jej ponowne
uruchomienie po otrzymaniu pierwszego zdarzenia z listy.

Wykonanie całej sekwencji powoduje określoną reakcję  zdefiniowaną jako Akcja po
poprawnym zakończeniu.
Po wyborze reakcji należy podać jej szczegóły.
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Także przerwanie sekwencji (niespełnienie któregoś z warunków) powoduje odpowiednią 
reakcję  zdefiniowaną jako Akcja po przerwaniu.
Po wyborze reakcji należy podać jej szczegóły.
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Przykłady:
Odebranie sygnału z obiektu, jeśli do 5 minut powstanie dokument serwisowy, wysłanie
informacji mailem, w przeciwnym wypadku wysłanie SMS:

Sekwencja akcji:
o odebranie zdefiniowanego sygnału,
o utworzenie dokumentu serwisowego - czas oczekiwania 5 minut,

Akcja po poprawnym zakończeniu - wysłanie wiadomości e-mail pod wskazany kontakt,

Akcja po przerwaniu - wysłanie SMSa pod wskazany kontakt.

5.4.9.4.3  Zdarzenia akcji

Lista zdarzeń, które mogą wywołać akcję.

5.4.9.4.3.1  Alarm

Utworzenie lub usunięcie określonego alarmu wywoła akcję.

Należy podać:
Alarm - typ alarmu (globalne alarmy ),

Utworzenie - zdarzenie utworzenia alarmu w systemie,
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Usunięcie - zdarzenie usunięcia alarmu z systemu.

5.4.9.4.3.2  Generacja płatności

Utworzenie określonej płatności spowoduję akcję.

Należy podać:
Typ płatności (Płatności i rodzaje usług ):
o Reakcja na zdarzenie (płatność zdarzeniowa) - typ zdarzenia:

nowy alarm,
retransmisja alarmu,
przełączenie w tryb serwisu,
retransmisja serwisu,
nowe zdarzenie z komiksu,
zamknięcie raportu,
wydruk,
wysłanie SMSa,
wysłanie wiadomości e-mail,
rozmowa telefoniczna,
zdalny dostęp,
zmiana danych obiektu,
zamknięcie dokumentu serwisu,
zamknięcie dokumentu konserwacji,
zamknięcie dokumentu modernizacji,
zamknięcie dokumentu instalacji,
zamknięcie dokumentu demontażu,
dodatkowa płatność na dokumencie,
dodatkowa płatność okresowa,
okazjonalna,
rozpoczęcie umowy,
zakończenie umowy,

o Okresowa (płatność cykliczna) - okres:
dzień,
tydzień,
miesiąc,
kwartał.

5.4.9.4.3.3  Generacja raportu

Utworzenie określonego raportu spowoduje akcję.

Należy podać typ raportu, do wyboru:
Alarmowy,

Serwisowy,

Informacyjny,

Dzienny.

5.4.9.4.3.4  Generacja zdarzenia obiektu

Utworzenie określonego zdarzenia na obiekcie spowoduje akcję.
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Należy wybrać typ zdarzenia, do wyboru:
Odbiór nowego alarmu,

Przejęcie do obsługi alarmu,

Zwolnienie z obsługi alarmu,

Usunięcie alarmu,

Uruchomienie serwisu,

Przedłużenie serwisu,

Przejęcie do obsługi serwisu,

Zwolnienie z obsługi serwisu,

Zakończenie serwisu,

Wystawienie raportu,

Usunięcie raportu,

Zakończenie raportu,

Czynności komiksu alarmowego,

Wysłanie powiadomienia za pomocą telefonu komórkowego,

Wysłanie poczty elektronicznej,

Nawiązanie rozmowy głosowej,

Retransmisja alarmu lub zmiany grupy sygnałów,

Edycja danych,

Sterowanie nadajnikami,

Nieudana retransmisja,

Zdarzenie dopisane ręcznie,

Zgłoszenie serwisu,

Anulowanie serwisu,

Wykonanie serwisu,

Wystawienie opłaty okolicznościowej,

Retransmisja zdarzenia alarmu,

Wysłanie alarmu do grupy interwencyjnej,

Przejęcie alarmu przez grupę interwencyjną,

Grupa interwencyjna na miejscu alarmu,

Zakończenie alarmu przez grupę interwencyjną,

Ręcznie wygenerowany alarm,

Uruchomienie serwisu,

Wysłanie odpowiedzi na komendę,

Alarm przeniesiony do serwisu,

Opóźnienie alarmu,

Powiadomiono osobę o alarmie,

Odwołano alarm przez osobę,

Potwierdzono zasadność alarmu przez osobę,

Wysłano grupę interwencyjną,

Odwołano grupę interwencyjną,

Przybycie grupy interwencyjnej,

Alarm zasadny,

Alarm fałszywy,

Koniec obsługi alarmu,
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Inna operacja,

Grupa interwencyjna aktywowana,

Grupa interwencyjna dezaktywowana,

Wykonana procedura alarmu,

Niewykonana procedura alarmu,

Wysłanie wiadomości SMS,

Odrzucenie alarmu przez grupę interwencyjną,

Wysłanie wiadomości do grupy interwencyjnej,

Wiadomość potwierdzona przez grupę interwencyjną,

Zwolnienie grupy interwencyjnej,

Podłączenie grupy interwencyjnej,

Rozłączenie grupy interwencyjnej,

Utrata połączenie z grupą interwencyjną,

Inne zdarzenie.

5.4.9.4.3.5  Odebranie sygnału

Utworzenie określonego sygnału spowoduje akcję.

Należy podać szczegóły sygnału:
Numer sprzętowy,

Kod,

Typ,

Gniazdo lub numer linii,

Kanał,

Rozszerzenie 1,2,3,4,5.

5.4.9.4.3.6  Rozpoczęcie umow y

Rozpoczęcie umowy obiektu spowoduje akcję.

Należy podać:
Nazwa - nazwę umowy, 

Wykonaj przed [godz] - czas wykonania reakcji (jeśli wcześniejszy).

5.4.9.4.3.7  Serw is

Utworzenie, zmiana czasu zakończenia lub usunięcie serwisu obiektu spowoduje akcję.

5.4.9.4.3.8  Utw orzenie dokumentu

Utworzenie określonego dokumentu spowoduje akcję.

Należy podać typ dokumentu, do wyboru:
Serwis,

Konserwacja,

Instalacja,

Modernizacja,

Demontaż.
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5.4.9.4.3.9  Zakończenie umow y

Zakończenie umowy obiektu spowoduje akcję.

Należy podać:
Nazwa - nazwę umowy,

Wykonaj przed [godz] - czas wykonania reakcji (jeśli wcześniejszy).

5.4.9.4.3.10  Zmiana stanu grupy sygnałów

Zmiana stanu grupy sygnałów spowoduje akcję.

Należy podać:
Urządzenie, którego dotyczy grupa sygnałów,

Grupę sygnałów,

Reakcja na stan:
o Oba - zmiana na stan wysoki lub niski,
oWysoki - tylko zmiana na stan wysoki,
o Niski - tylko zmiana na stan niski.

5.4.9.4.4  Reakcje

Lista możliwych reakcji na zdarzenia lub sekwencje zdarzeń.

5.4.9.4.4.1  Kontrola obchodu

Rozpoczęcie, zatrzymanie lub wznowienie funkcji obchodów (Obchody ).

Należy podać:
Urządzenie - którego funkcja dotyczy,

Nazwę ścieżki (obchodu),

Akcje: 
o Start,
o Pauza,
oWznowienie.

5.4.9.4.4.2  Potw ierdzenie sygnału

Wysłanie do sterownika potwierdzenia określonego sygnału (sygnały ).
Stosowane, gdy stacja bazowa wymaga potwierdzeń sygnałów.

Należy podać:
Numer sprzętowy,

Kod,

Kanal lub numer linii,

Rozszerzenie 1,2,3,4,5.

5.4.9.4.4.3  Retransmisja alarmu

Przesłanie alarmu poprzez sterownik wyjścia (sterowniki ) lub instalacji obcej.

Należy podać:
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Moduł - sterownik wyjścia lub instalacja obca,

Czas na potwierdzenie - czas na potwierdzenie odebrania alarmu,

Synonim po retransmisji,

Dodatkowe parametry,

Usunięcie retransmisji - wysłanie informacji o zakończeniu alarmu,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Alarm - wybór typu alarmu, użytego do retransmisji.

5.4.9.4.4.4  Retransmisja serw isu

Przesłanie serwisu poprzez sterownik wyjścia (sterowniki ).

Należy podać:
Moduł - sterownik wyjścia,

Czas na potwierdzenie - czas na potwierdzenie odebrania serwisu,

Synonim po retransmisji,

Dodatkowe parametry,

Usunięcie retransmisij - wysłanie informacji o usunięciu serwisu,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Wykonujący - osoba wykonująca serwis,

Czas trwania (serwisu).

5.4.9.4.4.5  Retransmisja sygnału

Przesłanie sygnału poprzez sterownik wyjścia (sterowniki ).

Należy podać:
Moduł - sterownik wyjścia,

Czas na potwierdzenie - czas na potwierdzenie odebrania sygnału,

Synonim po retransmisji,

Dodatkowe parametry,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Numer sprzętowy,

Kod,

Typ,

Kanał,

Rozszerzenie 1,2,3,4,5.

5.4.9.4.4.6  Retransmisja zdarzenia

Przesłanie zdarzenia poprzez sterownik wyjścia (sterowniki ).

Należy podać:
Moduł - sterownik wyjścia,

Czas na potwierdzenie - czas na potwierdzenie odebrania zdarzenia,

Synonim po retransmisji,
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Dodatkowe parametry,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Typ zdarzenia,

Opis,

Czy zdarzenie alarmowe oraz typ alarmu.

5.4.9.4.4.7  Retransmisja zmiany stanu grupy sygnałów

Przesłanie zmiany stanu grup sygnałów poprzez sterownik wyjścia (sterowniki ).

Należy podać:
Moduł - sterownik wyjścia,

Czas na potwierdzenie - czas na potwierdzenie odebrania sygnału,

Synonim po retransmisji,

Dodatkowe parametry,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Urządzenie - urządzenie, na którym zdefiniowana jest grupa sygnałów,

Grupa sygnałów,

stan - zmiana grupy sygnałów na stan niski lub wysoki.

5.4.9.4.4.8  Ustaw ienie blokady

Ustawienie blokady obiektu, blokady grup sygnałów lub funkcji na obiekcie.

Należy podać:
Typ blokady:
o Stała,
o Tymczasowa,

Czas trwania - blokady tymczasowej,

Funkcja:
oWszystko - blokada obiektu,
o Funkcje stanu,
o Funkcje zmiany stanu,
o Kontrola łączności,
o Funkcje okresowe,
o Funkcje zakresu,
o Funkcje zadań,
o Ścieżki,

Urządzenie - urządzenie, na którym zdefiniowana jest grupa sygnałów,

Grupa - grupa sygnałów, 

Opis - opis blokady.

5.4.9.4.4.9  Wygenerow anie alarmu

Wygenerowanie nowego alarmu w systemie:

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
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retransmisji,
Alarm - typ wygenerowanego alarmu.

5.4.9.4.4.10  Wygenerow anie dokumentu

Wygenerowanie nowego dokumentu w systemie:

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
typ dokumentu - serwis, konserwacja, instalacja, modernizacja, demontaż.

5.4.9.4.4.11  Wygenerow anie płatności

Wygenerowanie nowej płatności w systemie:

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Płatność - typ płatności: płatność okazjonalna, konserwacja, zdalny dostęp.

5.4.9.4.4.12  Wygenerow anie serw isu

Wygenerowanie nowego serwisu w systemie:

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Wykonujący - osoba wykonująca serwis,

Czas trwania [min] - czas trwania serwisu.

5.4.9.4.4.13  Wygenerow anie sygnału

Wygenerowanie nowego sygnału w systemie:

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Numer sprzętowy,

Kod,

Typ,

Gniazdo lub numer linii,

Kanał,

Rozszerzenie 1,2,3,4,5,

Wartość,

Opis,

Alarm.

5.4.9.4.4.14  Wygenerow anie zdarzenia obiektu

Wygenerowanie nowego zdarzenia w systemie:

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Typ zdarzenia,
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Opis,

Czy zdarzenie alarmowe.

5.4.9.4.4.15  Wysłanie SMSa

Wysłanie wiadomości poprzez moduł GSMGate pod wskazany kontakt.

Należy podać:
Kontakt obiektu - wiadomość zostanie wysłana do osób obiektu z kontaktem  typu
automatyczny SMS,
Podany kontakt - wiadomość zostanie wysłana pod wksazany numer telefonu,

GSMGate - nazwa modułu GSMGate użytego do wysłania wiadomości,

Numer telefonu - numer, pod który zostanie wysłana wiadomość,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do treści
wiadomości, przez użycie znaczników dostępnych w podpowiedzi treści wiadomości,
Treść - treść wiadomości SMS.

5.4.9.4.4.16  Wysłanie komendy do sterow nika

Należy podać:

Urządzenie - urządzenie z przypisanym sterownikiem obsługującym komendy,

Komenda - pobrane ze sterownika możliwe komendy.

5.4.9.4.4.17  Wysłanie w iadomości e-mail

Wysłanie wiadomości  e-mail przy pomocy modułu MailGate pod wskazany kontakt.

Należy podać:
Adres z listy powiadomień - wiadomość zostanie wysłana do osób obiektu z kontaktem
typu automatyczny e-mail,
Podany kontakt - wiadomość zostanie wysłana pod wksazany adres e-mail,

MailGate - nazwa modułu MailGate użytego do wysłania wiadomości,

Adres e-mail - adres e-mail, pod który zostanie wysłana wiadomość,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do treści
wiadomości, przez użycie znaczników dostępnych w podpowiedzi treści wiadomości,
Temat oraz treść wiadomości e-mail.

5.4.9.4.4.18  Wykonanie aplikacji

Spowoduje uruchomienie wybranej aplikacji, należy podać:
Ścieżkę aplikacji

Parametry - z jaką wykonana zostanie wskazana aplikacja

Nazwę modułu - moduł, który  uruchomi wskazaną aplikację

5.4.9.4.4.19  Retransmisja tekstu

Wysłanie tesktu poprzez sterownik wyjścia (sterowniki ).

Należy podać:
Moduł - sterownik wyjścia,

177
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Czas na potwierdzenie - czas na potwierdzenie odebrania tekstu,

Synonim po retransmisji,

Dodatkowe parametry,

Użyj danych z kroku - pozwala na wybór danych zdarzenia akcji, które będą użyte do
retransmisji,
Tekst - retransmitowana treść

5.4.9.5 Monitoring w strefach

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

 Ikony priorytetów funkcji

Przesunięcie w górę priorytetu funkcji na liście
priorytetów

Przesunięcie w dół priorytetu funkcji na liście
priorytetów

Priorytet funkcji określa ważność obszaru, w przypadku większej ilości funkcji. 
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Definiując nowy obszar należy podać:
 

Nazwę - nazwę obszaru, z którą będą generowane alarmy o jego naruszeniu

Alarm - typ alarmu, jaki ma wygenerować funkcja stanu,

Stan wymagany, do wyboru:
o Obiekt nie może przebywać w tym obszarze,
o Obiekt musi przebywaćw tym obszarze,

Typ kalendarza - rodzaj kalendarza dla danej funkcji czasu:
o Konkretna data - ustalony zakres dni, w którym funkcja będzie sprawdzana,
o Codziennie - funkcja będzie sprawdzana codziennie,
o Poniedziałek - Piątek - funkcja będzie sprawdzana od poniedziałku do piątku (dla wersji

hebrajskiej niedziela - czwartek),
o Sobota - Niedziela - funkcja będzie sprawdzana w soboty i niedziele (dla wersji

hebrajskiej piątek i sobota),
o Konkretny dzień tygodnia - funkcja będzie sprawdzana w określony dzień tygodnia,
o Konkretny dzień miesiąca - funkcja będzie sprawdzana w określony dzień miesiąca,
o Czas rozpoczęcia kontroli - godzina rozpoczęcia kontroli obszaru w danym dniu,
o Czas zakończenia kontroli - godzina zakonczenia kontroli obszaru w danym dniu,
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Dni:
o  Święta - funkcja będzie obowiązywała w dni świąteczne według kalendarza dni

świątecznych  w definicjach, 
o  Dni powszednie - funkcja będzie obowiązywała w dni określone w typie kalendarza,

które jednocześnie nie są świętami według kalendarza dni świątecznych  w
definicjach, 

Ponowna kontrola - w przypadku ciągłego nieprawidłowego stanu na obiekcie, alarm
zostanie ponownie wygenerowany po określonym czasie.

Po wybraniu Mapy do pozycji obiektów  możemy na mapie oznaczać obszary do kontroli
funkcji.

Skasowanie obszarów

Tryb pełnoekranowy mapy

Rysuj koło

Rysuj prostokąt

Rysuj poligon

Obszar, w którym obiekt musi przebywać

Obszar, w którym obiekt nie może przebywać

Edytuj wybrany obszar

Dodaj punkt do edytowanego obszaru

Usuń punkt z edytowanego obszaru

154
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5.4.10 Umowy

Umowy -  dostępne po wyborze obiektu

Na podstawie umów oraz związanych z nimi płatnościami generowane są płatności obiektu
przypisanego do klienta.
Szczegóły umów oraz płatności zostały omówione w rozdziale Definicje umów .

Ikony służą do zarządzania umowami obiektu

Dodanie nowej umowy obiektu:
Nowa umowa - zostanie dodana nowa pusta umowa,

Umowa z szablonu - umowa zostanie skopiowana z Definicji umów .

Edycja istniejącej umowy obiektu

Usunięcie (tylko zakończonej) umowy

Wygenerowanie płatności częściowej z umowy

Rozpoczęcie obowiązywania umowy

Zapauzowanie obowiązywania umowy

Umowę można edytować, poprzez dodanie aneksu lub dokumentu:

147
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Dodanie nowego aneksu

Dodanie nowego dokumentu

Dodanie dokumentu zakończenia umowy

Umowa, dokument lub aneks składa się z następujących danych:
Dane ogólne ,

Płatności i rodzaje usług ,

Osoby ,

Treść .

Szczegóły umów zostały opisane w rozdziale Definicje umów .

Dodając umowę do obiektu możemy określić datę podpisania umowy oraz początek jej
obowiązywania.
Dla umowy dodanej z definicji, na podstawie czasu obowiązywania umowy oraz początku jej
obowiązywania, zostanie automatycznie określony koniec jej obowiązywania.

5.4.10.1 Osoby

Miejsce na wprowadzenie osób odpowiedzialnych za umowy zarówno ze strony
usługobiorcy, jak i usługodawcy.
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5.4.11 Historia zmian

W Historii zmian danego obiektu przechowywane są wszystkie zmiany danych dotyczące
danego obiektu, wraz z datą wprowadzenia zmian oraz informacją o użytkowniku, który tych
zmian dokonywał.
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Można określić zakres wyświetlanych zmian oraz zawęzić okres czasu, w jakim były one
dokonywane. 

Usunięcie historii dokonywanych zmian

W przypadku posiadania odpowiednich uprawnień, użytkownik może skasować historię
dokonywanych zmian, ale w systemie zostaną zapamiętane jego dane.
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5.4.11.1 Karta obiektu

Zbiorcze podsumowanie najistotniejszych danych o obiekcie sformatowane do wydruku i
zarchiwizowania.

5.4.11.2 Zmiany na obiekcie

Znajdują się tu zmiany zaproponowane do edycji przez klienta (Konsola Klienta Web ,
Konsola Klienta ) czekające na zatwierdzenie  lub odrzucenie zmian przez użytkownika
Konsoli Edycji.

 Zatwierdzenie zmian przez użytkownika

Odrzucenie zmian przez użytkownika

476
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5.5 Zakładka Notatki

W zakładce Notatki można wprowadzać do systemu ogólne notatki, które nie są powiązane
z żadnym obiektem.  Pełnią one rolę tablicy informacyjnej.

 Ikony notatek

Dodawania
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Edytowania

Usuwania

Odświeżanie listy (może być przydatne, gdy
notatki wpisywane są z kilku Konsol)

Aby wprowadzić notatkę, należy podać okres, w którym będzie ważna (notatki przyszłe lub
przeterminowane nie będą pokazywane) oraz jej treść.

5.6 Zakładka Zestawienia

Na zakładce Zestawienia możemy tworzyć zestawienia dowolnych danych, spełniających
wybrane kryteria.
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Zestawienia można posortować według wybranej kolumny. Po wybraniu zestawienia z listy
zestawień, system prezentuje użytkownikowi odpowiednie dane. 

 Ikony zestawień

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Drukowania

Wysyłania mailem

Zapisania do pliku
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Aby stworzyć zestawienie, należy wybrać z listy interesujące dane, a następnie:

 dodać kolumnę do zestawienia, 

 usunąć kolumnę z zakresu danych, należy wybrać odpowiednie dane na zakresie danych i
kliknąć.

Dane można również filtrować. Aby włączyć filtrowanie, należy zaznaczyć odpowiednie dane
i kliknąć ikonę:

dodawanie kolumny

usuwanie kolumny

filtrowanie danych

usunięcie filtrowania danych

Następnie trzeba wprowadzić warunek (równy, różny, zawiera), który musi spełniać wybrana
dana oraz wartość, którą warunek będzie sprawdzał:
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Aby usunąć filtr z danych, należy zaznaczyć filtrowane dane.

5.6.1 Historia czatu

W zakładce jest możliwość podglądu historii czatu  w podanym okresie czasu pomiędzy
użytkownikami systemu z możliwością eksportu historii do zewnętrznego pliku.

Historia czatu jest usuwana w przy czyszczeniu bazy danych

poprzez funkcję Usuń tabele dzienne .

5.7 Zakładka Poczta

Opcja Poczta umożliwia wysłanie informacji do każdego z użytkowników korzystających z
Konsoli Klienta, którzy są zdefiniowani jako użytkownik ze zdalnym dostępem (wysłany tutaj
list pojawi się na Konsoli Klienta ).

Aby wysłać list, należy wypełnić poniższe okienko:

42
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Użytkownika należy wybrać z listy użytkowników ze zdalnym dostępem. Następnie trzeba
określić, czy wiadomość jest bezterminowa, czy też wygaśnie i nie pokaże się już po tym
czasie w Konsoli Klienta.

Wiadomość może być tekstowa lub zawierać obrazek: np. skan dokumentu. W zależności
od typu, inaczej zachowuje się pole Treść.

5.8 Usunięte i zdalne obiekty

Zakładka zawiera listę podstawowych danych obiektów:
usuniętych (zakładka Konta: zarządzanie klientami i obiektami ),

zdalnych, przesłanych do systemu z instalacji obcej ( Obce instalacje ).

 Ikony listy obiektów zdalnych i usuniętych

Odświeżania

Wyszukiwania

159
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Usuwania

Drukowania

Eksportowania



Rozdział

VI



Konsola Monitoringu 245

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

6 Konsola Monitoringu

Moduł  obsługi  alarmów,  podglądu  danych  i  generowania  zestawień.  Podstawowy  moduł
pracy operatora.

Szczegóły konfiguracji modułu znajdują się w rozdziale Konfiguracja Konsoli Monitoringu .

6.1 Dostęp do Konsoli Monitorignu

Obsługa,  tworzenie  zestawień  oraz  sprawdzanie  danych  obiektów  możliwa  jest  po
zarejestrowaniu do Konsoli Monitoringu.

Aby użytkownik mógł korzystać z Konsoli Monitoringu, administrator systemu musi mu nadać
odpowiednie uprawnienia w programie narzędziowym Tools (rozdział Użytkownicy ). 

Domyślnym użytkownikiem posiadającym wszystkie prawa jest next z hasłem next.

6.2 Podstawowa obsługa

Główny ekran Konsoli Monitoringu, zakładka alarmów:

387
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A Zegar systemowy wraz z procentem zajętości pracy procesora oraz
pamięci RAM,

B Pasek nowości,

C Grupy obiektów przypisane do Konsoli Monitoringu,

D Zakładki z dostępem do poszczególnych bloków funkcjonalnych,

E Podstawowe informacje wybranego obiektu,

F Opcje obsługi alarmu,

G Lista aktualnych alarmów w systemie,

H Czynności podczas obsługi alarmów

oraz ikony:

komunikacja pomiędzy konsolami w systemie KronosNET,

Baza wiedzy ,

(buźki )- kliknięcie na ikonie wyświetli nam listę ostatnich błędów,

39
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możliwość wybrania numeru przez  podłączony i skonfigurowany do
komputera modem telefoniczny, cyfrowy telefon (obsługujący  TAPI)
lub urządzenie rejestrujące,

wyłączenie  sygnalizowania  dźwiękiem  alarmu  do  czasu  nadejścia
kolejnego zdarzenia alarmowego.

Po  najechaniu  i  kliknięciu  na  lewy  górny  róg  otworzy  się  okno  Zarządzanie  grupami
interwencyjnymi .
Po najechaniu i kliknięciu na prawy górny róg otworzy się Dodatkowe okno obsługi alarmu .
Dodatkowe  okno  obsługi  alarmu  oraz  Zarządzenie  grupami  interwencyjnymi  możemy
umieścić na dodatkowym monitorze.

W menu górnym dostępne są:
Program:
o Rejestracja,
oWyrejestrowanie,
o Ponowne uruchomienie,

Narzędzia - opcjonalne wtycznki dodane w Konfiguracja Konsoli Monitoringu,

Pomoc
o O programie - informacje dotyczące licencji oraz wersji modułu.

Konsola może wyświetlać oraz umożliwiać obsługę alarmów

tylko z  wybranych grup obiektów. Po  wybraniu danej  grupy

obiektów, konsola wyświetla dane  tylko  dla  wybranej  grupy.

Szczegóły dotyczące konfiguracji podziału obiektów na grupy

znajdują się w rozdziale Grupy obiektów .

6.3 Skróty klawiszowe

W Konsoli Monitoringu dostępne są następujące skróty klawiszowe:

CTRL + Fx - kolejne zakładki z dostępem do bloków funkcjonalnych:
o CTRL + F1 - Stan,
o CTRL + F2 - Tablica Synoptyczna,
o CTRL + F3 - Alarmy,
o CTRL + F4 - Serwisy,
o CTRL + F5 - Raporty,
o CTRL + F6 - Dane obiektów,
o CTRL + F7 - Zestawienia,
o CTRL + F8 - Notatki,

CTRL + strzałki góra/dół - przechodzenie pomiędzy alarmami/serwisami,

CTRL + 1.. - zdarzenia z komiksu:
o CTRL + 1 - powiadomienie osoby,
o CTRL + 2 - odwołanie alarmu,
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o CTRL + 3 - potwierdzenie alarmu,
o CTRL + 4 - wysłanie grupy inerwencyjnej,
o CTRL + 5 - odwołanie grupy interwencyjnej,
o CTRL + 6 - przybycie grupy interwencyjnej,
o CTRL + 7 - alarm zasadny,
o CTRL + 9 - alarm fałszywy,
o CTRL + 10 - koniec obsługi alarmSu,
o CTRL + 0 - inne zdarzenie,

 CTRL + strzałki lewo/prawo - przechodzenie pomiędzy opcjami w alarmie/serwisie,

 CTRL + ins/plus - dodanie nowego alarmu/serwisu,

 CTRL + enter - zamknięcie raportu na oknie raport,

CTRL + shift + del - zakańczanie obsługi alarmu bez tworzenia raportu,

CTRL + del/minus - zamknięcie obsługiwanego alar/serwisu,

CTRL + T - otwarcie okna połączeń telefonicznych,

CTRL + C - otwarcie okna czat.

6.4 Zakładka Stan

Zakładka  grupuje  dane  dotyczące  bieżącego  i  historycznego  stanu  systemu  Kronos.  Na
poszczególnych panelach pokazuje zestawienie sygnałów, które trafiły do systemu, zdarzeń
wykonanych na obiekcie i zdarzeń, które wystąpiły w systemie:

Sygnały ,

Zdarzenia obiektu ,

Zdarzenia systemowe .

6.4.1 Sygnały

Znajduje się tutaj ostatnich 500 bieżących sygnałów odebranych przez system.

Sygnałem nazywamy każde zdarzenie/informację wysłane przez nadajnik lub stację bazową
komunikującą się z systemem.

Podwójne klikniecie na konkretnym sygnale pokazuje pełną informację o wybranej pozycji. 

248
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Po  liście  można  poruszać  się  za  pomocą  klawiszy  strzałek. Po  chwilowej  bezczynności
program automatycznie wraca do najświeższego sygnału.

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji otwiera się menu kontekstowe,
umożliwiające przeskoczenie bezpośrednio z listy sygnałów do odpowiedniego alarmu, opisu
obiektu lub odpowiedniego serwisu.

Kierunek wyświetlania sygnałów (góra-dół) i kolumny można ustawić  za pomocą programu
Tools.

Jeżeli jakiś  sygnał  nie  zostanie  rozpoznany  przez  system, w  miejscu opisu wyświetli  się
„???”. Oznacza  to,  że  należy  przejść  do  Konsoli  Edycji  i   wprowadzić  poprawny  numer
sprzętowy i prawidłowo wpisać sygnał poczynając od kodu zdarzenia.

6.4.2 Zdarzenia obiektu

Znajduje się tutaj historia ostatnich 500 zdarzeń obiektu wraz z czasem i autorem zdarzenia.
Klikając podwójnie na zdarzeniu można uzyskać dokładniejsze informacje na jego temat. 



KronosNET 2.2250

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Po kliknięciu prawym klawiszem myszy na dowolnej pozycji, otwiera się menu kontekstowe,
umożliwiające przeskoczenie bezpośrednio z listy sygnałów do odpowiedniego alarmu, opisu
obiektu lub odpowiedniego serwisu.
Zdarzeniem obiektu nazywamy czynności związane z  obsługą  obiektu wykonywaną  przez
operatora lub automatycznie przez  system  w  przeciwieństwie  do  sygnału, który  pochodzi
bezpośrednio z systemu alarmowego.

6.4.3 Zdarzenia systemowe

Znajduje się tutaj  historia ostatnich 500  zdarzeń systemowych wraz  z  czasem  i  autorem
zdarzenia. Klikając podwójnie na zdarzeniu można uzyskać dokładniejsze informacje na jego
temat.

Zdarzeniem systemowym nazywamy np. błąd komunikacji  ze  sterownikiem  lub Kernelem,
przejęcie alarmu itp.

 

6.5 Tablica synoptyczna

Tablica synoptyczna przedstawia w jednym miejscu zobrazowane w sposób graficzny stany
wszystkich obiektów.

Obiekty oznaczane są kolorami i dodatkowo ikonami opisującymi ich stan. 
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kolor czerwony oznacza, że na obiekcie jest alarm,
kolor niebieski oznacza, że obiekt jest w serwisie.

Znaczenia elementów ikon:

obiekt częściowo uzbrojony

obiekt uzbrojony

obiekt rozbrojony

brak ustawionego sprawdzania uzbrojenia i rozbrojenia

ostatni sygnał z obiektu odebrano wcześniej niż 3 h temu

ostatni sygnał z obiektu odebrano pomiędzy 3 a 6 godzin temu

ostatni sygnał z obiektu odebrano pomiędzy 6 a 9 godzin temu

ostatni sygnał z obiektu odebrano pomiędzy 9 a 12 godzin temu

ostatni sygnał z obiektu odebrano ponad 12 godzin temu

brak sygnałów z obiektu, lub ostatni sygnał odebrano ponad 15 godzin
temu

obiekt w stanie alarmu

obiekt w stanie normalnym

obiekt w trakcie serwisu

obiekt zablokowany

Tablica synoptyczna nie jest zalecana powyżej 500 obiektów ze względu na zbędne obciążenie systemu.

6.6 Alarmy

Zakładka obsługi alarmów to podstawowa zakładka do pracy w programie. 

Jeżeli  na  liście  nowych  alarmów  pojawia  się  nowa  pozycja,  a  znajdujemy  się  na  innej
zakładce, to zakładka alarmów zaczyna mrugać kolorem pomarańczowym, a poniżej zegara
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pojawi się pasek nowości informujący o synonimie, nazwie obiektu oraz rodzaju alarmu, który
pojawił się w systemie.

Jeżeli znajdujemy się na zakładce Alarmy, mruga belka „Nowe”, gdzie znajdują się jeszcze
nie  obsługiwane  alarmy.  Ponadto  system  o  pojawieniu  się  nowego  alarmu  informuje
sygnałem dźwiękowym, który można wyłączyć, klikając na ikonę głośnika.
 

Ikona głośnika

 Sygnał  alarmowy  pozostanie  wyciszony  tylko  do  momentu

pojawienia się nowego alarmu w systemie.

Z lewej  strony zakładki znajdują się cztery listwy zawierające aktualne alarmy w  systemie.
Klikając prawym przyciskiem myszy na konkretnym alarmie otwieramy menu kontekstowe,
zawierające następujące opcje: 

 Przejmij  (Zwolnij  w Aktywnych),

 Retransmituj  do, 

 Przenieś do serwisu, 

 Opóźnij , 

 Usuń, 

 Przejmij  wszystkie (Zwolnij  w Aktywnych), 

 Usuń wszystkie, 

 Przejmij  wybranego typu (Zwolnij  w Aktywnych), 

 Usuń wybranego typu (Wyświetli okno z typami alarmów do usunięcia),

Przejdź do danych obiektu.

Przejęcie alarmu jest  domyślną  czynnością  wywoływaną  po  dwukrotnym  kliknięciu lewym
klawiszem myszy na alarm.

Wszystkie alarmy są grupowane tak, aby kilka zdarzeń tego samego typu i z  tego samego
obiektu  nie  wywoływało  osobnych  alarmów  wymagających  osobnej  obsługi.  Oczywiście
zdarzenia cząstkowe można podejrzeć poprzez wybranie konkretnego alarmu do obsługi.

Należy pamiętać, że alarm może  być  obsługiwany  tylko  na

jednym stanowisku. Taka funkcjonalnośc  jest  gwarantowana

przez system, który pilnuje przydziału alarmów do stanowisk.
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Po zatrzymaniu kursora nad alarmem pojawia się  skrócona informacja dotycząca danego
alarmu.

6.6.1 Samodzielne dodanie alarmu

Operator może sam wygenerować alarm na obiekcie. Warunek: w Konsoli Edycji dodano na
danym obiekcie sygnał typu Wewnętrzny, generujący alarm wewnętrzny.

Aby wygenerować alarm, należy nacisnąć przycisk plus na zakładce 
Alarmy, a następnie podać synonim obiektu

Jeśli  podany  zostanie  niepełny/niewłaściwy  synonim  obiektu,  na  którym  nie  można
wygenerować alarmu, otworzy się okienko filtru obiektów:
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6.6.2 Belki alarmów

Po lewej  stronie okna Konsoli Monitoringu na zakładce Alarmy  znajduje się lista otwartych
alarmów posegregowanych w kategorie umieszczone pod poszczególnymi "belkami":

Nowe ,

Aktywne ,

Zdalne ,

Opóźnione .

6.6.2.1 Nowe

Lista alarmów, wobec których nie podjęto działań na żadnej z Konsol. 

6.6.2.2 Aktywne

Lista alarmów aktualnie obsługiwanych na danej konsoli. 

Alarm możemy zwolnić  z  obsługi i przywrócić  go do puli nowych alarmów. Służy  do  tego
opcja Zwolnij , dostępna w menu pod prawym przyciskiem myszy. 

Wyłączenie  konsoli  automatycznie  skutkuje  zwolnieniem  wszystkich  alarmów  przez  nią
obsługiwanych,  co  zapobiega  pozostawieniu  zdarzeń  bez  obsługi  w  przypadku  awarii
stanowiska.

6.6.2.3 Zdalne

Lista  alarmów  aktualnie  obsługiwanych  przez  innych  operatorów  na  innych  Konsolach
Monitoringu. 

Alarm zdalny można przejąć do obsługi (jednocześnie zostanie on odebrany użytkownikowi
aktualnie  go  obsługującemu).  W  przypadku  przejęcia  alarmu  pojawi  się  on  w  zakładce
„Aktywne” na naszym stanowisku i zniknie z  ekranu użytkownikowi, który obsługiwał  go do
tej  pory.  Wszystkie  zdarzenia  zostaną  jednak  zachowane,  możliwe  więc  będzie
prześledzenie  już  po  zdarzeniu, danych o  tym  kto, kiedy  i  w  jaki  sposób zajął  się  takim
przejętym alarmem.

6.6.2.4 Opóźnione

Lista  alarmów, których obsługa  została  odłożona. Alarmy  te,  jeśli  nie  zostaną  wcześniej
odwołane, zostaną przeniesione do zakładki Nowe po określonym czasie. 

Opóźnione alarmy można oczywiście obsłużyć zanim skończy się czas opóźnienia.

Typowe alarmy opóźniane  to  np: braki  zasilania  lub problemy  z  łącznością. Każdy  alarm
można opóźnić ręcznie w momenci,e gdy pojawi się w zakładce Nowe: służy do tego opcja
Opóźnij .  Opóźnienie  można  określić  także  dla  danego  alarmu  indywidualnie  dla  każdego
obiektu  w  Konsoli  Edycji  (wtedy  stosowane  będzie  automatycznie;  w  zależnosci  od
konfiguracji  Kernela, taki  automatycznie  opóźniony  alarm  może  być  również  pokazany  w
Aktywnych bądź Nowych). 
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1. Może w związku z tym dojść do sytuacji, że alarm pojawi

się na chwilę w Konsoli Monitoringu w zakładce opóźnione

i  zniknie  z  niej  po  normalizacji  bez  żadnej  ingerencji

operatora  (pod  warunkiem,  że  alarm  normalizujący  ma

priorytet  ujemny,  przeciwny  do  alarmu,  który  jest  w

Opóźnionych). Oczywiście  w  zdarzeniach  systemowych

umieszczona  zostanie  informacja  o  tym,  że  to  system

usunął ten alarm.

2. Jeżeli  w  trakcie  obsługi  alarmu  o  niższym  priorytecie,

otrzymamy  alarm  opóźniony  o  wyższym  priorytecie,  to

automatycznie  całość  zostanie  przeniesiona  do

opóźnionych  i  odwrotnie:  wyższy  alarm  nieopóźniony

przenosi już istniejący opóźniony do obsługiwanych.

6.6.3 Obsługa alarmów

Po przejęciu i ustawieniu alarmu jako  alarmu aktywnego, na  górze  zakładki  pojawiają  się
informacje  związane  z  obiektem  i  alarmem.  W  środkowej  części  znajduje  się  obszar
roboczy wyświetlający wybrane dane obiektu. 

Zakres danych opisany został w kolejnych podrozdziałach i zależny jest od wybranej opcji. 

Zestaw dostępnych i widocznych opcji zależny jest  od konfiguracji, domyślnie widoczne są
wszystkie opcje. Praktycznie jednak do pełnej  obsługi  alarmu wystarczy  opcja  zbiorczych
informacji o obiekcie.

U dołu zakładki pojawia się „komiks” czynności, które można zarejestrować podczas obsługi
alarmu. 

Informacje o alarmie i podjętych czynnościach są zapisywane jako zdarzenia, które później
można zobaczyć w zestawieniu zdarzeń obiektu .

6.6.3.1 Czynności podczas obsługi alarmu

Podczas obsługi alarmu możliwa jest rejestracja następujących czynności:

Powiadomiono
osobę

Po kliknięciu pojawi się lista z osobami przypisanymi do
powiadomień. Po wybraniu osoby pojawia się okno, w którym
mamy możliwość poprawienia wpisu i dopisania informacji.
Zamknięcie okna przyciskiem OK powoduje zapis zdarzenia.

Odwołano alarm
przez osobę

Alarm został odwołany przez klienta.

Potwierdzono
zasadność
alarmu przez
osobę

Alarm został potwierdzony.
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Wysłano grupę
interwencyjną

Oznacza zawiadomienie i wysłanie grupy interwencyjnej na obiekt.
Z menu, które otwiera się po kliknięciu, należy wybrać grupę do
wysłania.

Odwołano grupę
interwencyjną

Odwołanie grupy interwencyjnej wcześniej wysłanej na obiekt. Jak
wyżej, należy wybrać odpowiednią grupę z menu.

Przybycie grupy
interwencyjnej

Czynność wykonywana, kiedy grupa interwencyjna zgłosi
przybycie na obiekt. Jak wyżej, należy wybrać grupę, która dotarła
na miejsce.

Alarm zasadny Zapisuje zdarzenie: alarm zasadny.

Alarm fałszywy Zapisuje zdarzenie: alarm fałszywy.

Koniec obsługi
alarmu

Zapisuje zdarzenie: zakończenie alarmu.

Inne
Pozwala wprowadzić zdarzenia zdefiniowane wcześniej przez
administratora w Tools.

Każde ze zdarzeń może dodatkowo generować płatność.

Grupy interwencyjne, możliwe do wyboru z komiksu, należy najpierw aktywować w module Zarządzanie grupami .

6.6.3.2 Stan obsługi alarmu

W zależności od stanu obsługi alarmu wyświetlana jest odpowiednia ikona przy obiekcie na
belce alarmów:

 Rozpoczęto obsługę alarmu,

Powiadomiono osobę powiązaną z obiektem,

 Osoba potwierdziła alarm,

 Osoba odwołała alarm,

Wysłano grupę interwencyjną,

Grupa interwencyjna przybyła na miejsce,

 Odwołano grupę interwencyjną,

 Alarm fałszywy,

Alarm zasadny,

Inne zdarzenie,

 Koniec obsługi alarmu.
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6.6.3.3 Zakończenie alarmu

W celu zakończenia i usunięcia alarmu należy wybrać jedną z opcji:

alarmy wybranego typu

wszystkie alarmy z danego obiektu.

Zakończenie alarmu nie  usuwa  sygnałów  i  wygenerowanych zdarzeń, tylko  kończy  samą

obsługę alarmu.

W oknie raportu możliwę są następujące opcje:

sporządzenie raportu automatycznie

sporządzenie raportu ręcznie

zakończenie obsługi alarmu bez tworzenia raportu

Lista typów raportu definiowana jest w programie Tools, w ustawieniach Konsoli Monitoringu

.

Raporty są oficjalnym dokumentem z obsługi alarmu i po części dublują informacje zawarte
w zdarzeniach, więc ich użycie jest opcjonalne.
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6.6.3.4 Opcje obsługi alarmu

Po  przejęciu  alarmu  aktywują  się  również  dodatkowe  opcje,  znajdujące  się  na  pasku
narzędziowym. Operator może poruszać się pomiędzy poniższymi grupami informacji przez
cały okres  obsługi alarmu. Lista dostępnych opcji jest  zależna od ustawień dokonanych w
konfiguracji.

6.6.3.4.1  Zbiorcze informacje o obiekcie

Znajdują  się  tutaj  ogólne  informacje  o  obiekcie,  jego  stanie  oraz  lista  sygnałów
odebranych od  rozpoczęcia  alarmu i  czynności  wykonanych przez  operatora. W
większości  przypadków  wystarczy  korzystać  z  tej  opcji,  żeby  w  pełni  obsłużyć
alarm.

Wyświetla takie informacje, jak:
Synonim obiektu,

Nazwa,

Rejon,

Obszar,

Kontakty,

Typ,

Grupa obiektów,

Czas dojazdu,

Data uruchomienia,

Opis,

Uwagi,

Lista osób powiązanych z obiektem.

6.6.3.4.2  Informacje

Wyświetla takie informacje jak:
 Synonim obiektu,

 Nazwa,

 Kontakty na obiekt

 Informacje o kliencie,

 Konserwacje,

 Urządzenia,

 Numery sprzętowe,

 Sterowniki,

 Identyfikatory,

 Wyposażenie obiektu.

Jeśli do obiektu jest wpisany telefon stacjonarny, komórkowy bądź email przy pomocy ikon
można:

zadzwonić
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wysłać wiadomość SMS

wysłać wiadomość email

edytować indentyfikatory

6.6.3.4.3  Uw agi

Lista uwag przypisanych do obiektu. Po zaznaczeniu uwagi pojawia się jej  treść. W
opcji tej  należy umieścić informacje o ewentualnych zagrożeniach, drodze dojazdu,
procedurach postępowania i dodatkowych życzeniach klienta.

6.6.3.4.4  Osoby

Lista  osób/firm,  które  mogą  odwołać  alarm  lub  które  mają  być  powiadomione  o
alarmie. Osoby mogą być podzielone na podsystemy. Wybranie podsystemu (grupy
sygnałów) w polu osoby  spowoduje wyświetlenie osób powiązanych z  tą konkretną
grupą. Opcja Tylko osoby powiązane z alarmem  wyświetli osoby, do których alarm
został przypisany. 

Do osoby takiej można wykonywać następujące operacje:

wysyłanie widomości email

wysyłanie widomości SMS

dzwonienie

Osoby mogą być wyświetlane na liście głównej:
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Lista ta może zawierać również osoby odpowiedzialne za serwis obiektu i ochronę
fizyczną.

6.6.3.4.5  Sygnały i zdarzenia

Lista  sygnałów  oraz  zdarzeń  obiektu  wraz  z  autorem  oraz  czasem  zdarzenia
związanych z danym obiektem. 

Listę można wygenerować z  określonej  ilości dni przed wystąpieniem alarmu oraz
użyć  filtra. Wybór 0 dni przed wyświetla  sygnały  i  zdarzenia  od  początku alarmu,
ustawienie 1 dni przed wyświetli wszystko od godziny 00:00 (północy) w nocy z dnia
wystąpienia alarmu. 

Opcja odświeżaj  automatycznie powoduje automatyczne odświeżenie listy sygnałów/
zdarzeń co ok. 5 sekund. 

Dwukrotne  kliknięcie  na  dowolnej  pozycji  otworzy  okienko  z  szczegółowym
podsumowaniem sygnału/zdarzenia.

Istnieje możliwość  wybrania obu opcji  naraz  (Sygnały  i  Zdarzenia),  co  spowoduje
podzielenie okna na 2 listy. W konfiguracji można także wybrać połączenie obu list w
jedną.

Dane  historyczne,  starsze  niż  7  dni,  można  wyszukiwać  na  zakładce  „Dane
obiektu”.
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6.6.3.4.6  Grupy sygnałów  - stany

Lista grup sygnałów wraz z nazwą, typem, stanem, czasem ostatniego sygnału oraz
jego wartością analogową.
Opcja służy do informowania o stanie grup sygnałów, w tym stanie podsystemów  w
obiekcie. 
Stan grupy oznaczony może być kolorem:

Czarnym - stan nieznany,

Czerwonym - stan wysoki,

Zielonym - stan niski.

Dla grupy sygnałów mamy dostępne informacje na temat:
Urządzenie - nazwa urządzenia, na której stworzona jest grupa sygnałów,

Nazwa - nazwa grupy sygnałów,

Typ  -  typ  grupy  sygnałów  (niezdefiniowana,  sygnały  informacyjne,  sygnały
alarmowe, stan obiektu, sygnały testowe),
Stan - stan wysoki bądź niski,

Czas ostatniego sygnału - czas ostatniego sygnału z danej grupy sygnałów,

Wartość  -  z  jaką siłą przyjdzie sygnał  z  urządzenia  (dla  urządzeń radiowych lub
podających stany analogowe).
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6.6.3.4.7  Urządzenia obiektu

Lista urządzeń obiektu, na którym wystąpił alarm:

Kontrola łączności ,

Sygnały urządzenia ,

Sterowanie wyjściami ,

Lista słowników .

6.6.3.4.7.1  Kontrola łączności

Lista urządzeń wraz z: 
 typem alarmu, jaki ma wygenerować system, jeżeli test nie został zarejestrowany, 

 częstotliwością, z którą sygnał musi zostać odebrany,

 czasem ostatniego odebranego sygnału.

6.6.3.4.7.2  Sygnały urządzenia

Lista wszystkich sygnałów zdefiniowanych w urządzeniach przypisanym do obiektu.

6.6.3.4.7.3  Sterow anie w yjściami

Lista urządzeń wraz z ich wyjściami. Ikona pozwala zmienić stan wybranego wyjścia.
W ten sposób można przesterować urządzenie sterujące np. bramą wjazdową. 

6.6.3.4.7.4  Lista słow ników

Lista zdefiniowanych na obiekcie słowników.

6.6.3.4.8  Funkcje czasu

W Konsoli Monitoringu mamy możliwość podglądu ustawień związanych z  kontrolą
sygnałów w określonym czasie.

.

6.6.3.4.8.1  Funkcje stanu/ zmiany stanu

Znajduje się tutaj  lista funkcji stanu i zmiany stanu z  określonej  grupy  sygnałów. Opcja  ta
służy głównie do podglądu informacji dotyczących kontroli otwarć i zamknięć obiektów.
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W  polu Grupa  sygnałów  należy  wybrać  funkcje  stanu/zmiany  stanu  dla  konkretnej  grupy
sygnałów. Widok przedstawia dzień dzisiejszy oraz trzy dni wcześniej i później. Możliwe jest
przeglądanie funkcji w innym terminie, po zmianie daty w polu Data.

Górne  linie  przedstawiają  funkcje  stanu,  a  dolne  funkcje  zmiany  stanu.  Kolor  zielony  to
kontrola otwarcia, czerwony to kontrola zamknięcia, a obszar szary to czas bez kontroli.

6.6.3.4.8.2  Funkcje zadań

Opcja wyświetla informacje o zadaniach do realizacji związanych z obiektem. Poszczególne
funkcje przedstawione są w  formie żółtych karteczek zawierających informacje  o  alarmie,
jaki ma zostać wygenerowany dla funkcji, typie kalendarza oraz treść zadania do wykonania.
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6.6.3.4.8.3  Funkcje okresow e

Opcja  przedstawia  w  sposób graficzny  funkcje  okresowe  związane  z  obiektem.  Długość
paska odpowiada czasowi kontroli nadejścia sygnału. Stopień wypełnienia kolorem zielonym
to czas, który upłynął od otrzymania ostatniego sygnału. Jeżeli pasek dojdzie do końca, kolor
zmienia się na czerwony i jest generowany alarm.

Pole funkcji zawiera:

częstotliwość  funkcji, czyli w  ciągu jakiego  okresu powinien pojawić  się  sygnał  z  grupy
sygnałów, 
czas ostatniego sygnału, 

typ alarmu, jaki zostanie wygenerowany, jeżeli funkcja nie zostanie spełniona, 

czas ostatniego alarmu, który wywołała funkcja.

6.6.3.4.8.4  Funkcje zakresu

Znajdują  się  tutaj  funkcje  zakresu  dla  określonej  grupy  sygnałów.  W  polu  Data  istnieje
możliwość  podglądu funkcji  zakresu dla  konkretnego  okresu. Widok zawsze  przedstawia
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wybrany dzień (domyślnie aktualny) oraz  trzy dni poprzedzające i  trzy  dni  następujące  po
dacie. Na  funkcji  na  zielono  zaznaczony  jest  okres  kontroli  przez  funkcję,  natomiast  na
czerwono czas kontroli z zadaną dokładnością.

6.6.3.4.9  Obchody

Znajdują się tutaj wszystkie ścieżki, wraz z punktami, ustawione na obiekcie:

Każda ścieżka zawiera takie informacje jak:
 nazwa ścieżki,

 długość  ścieżki,  czyli  okres,  w  jakim  wszystkie  punkty  powinny  zostać
zarejestrowane,
 częstotliwość, czyli co jaki okres ścieżka zostanie uruchomiona,

 stan ścieżki,

 typ ścieżki,

 typ kalendarza, czyli w jakie dni ścieżka obowiązuje.

Dla każdej ścieżki możliwe są opcje:

zatrzymanie, które zatrzymuje wykonywanie ścieżki,
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uruchomienie po wcześniejszym zatrzymaniu,

opóźnienie, które przesuwa czas rozpoczęcia ścieżki.

6.6.3.4.10  Plany obiektu

Lista planów lub zdjęć obiektu z możliwością zaznaczenia naruszeń - otrzymanych
sygnałów  powiązanych  z  planem  obiektu  od  początku  wystąpienia  zdarzenia
alarmowego.

Do wyświetlania naruszeń niezbędne jest  powiązanie

sygnałów z planem obiektu w Konsoli Edycji - plany

obiektu.

6.6.3.4.11  Pozycja obiektu

Pozycja obiektu na mapach – mapa przedstawiająca ostatnią pozycję geograficzną
obiektu lub listę pozycji za zadany czas.

Można wykorzystać  mapę wektorową NavigoX, mapy  Google, OpenStreet,  zwykły
plik JPEG lub mapy własne. 

Pozycję można także przekierować na zewnętrzny  program  mapowy  za  pomocą
protokołu NMEA przez port szeregowy.

6.6.3.4.12  Zestaw ienie stref obiektu

 Klikając  na ikonę dla konkretnego obiektu jest  możliwość  podejrzenia stworzonych
funkcji  czyli  obszarów,  w  których  pojazd  może  lub  nie  może  poruszać  się  w
zadanym czasie. Opcja ta jest dostępna na zakładkach Alarmy, Serwisy  oraz Dane
obiektów .

Alarm z funkcji zostanie wygenerowany w przypadku jej niespełnienia, czyli jeżeli
pojazd wjedzie lub wyjedzie z określonego obszaru.
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Każdą mapę można wyświetlić na pełnym ekrenie w osobym oknie.

6.6.3.4.13  Kamery

Podgląd obrazu ze zdefiniowanych w Konsoli Edycji kamery  na obiekcie.

Możliwości sterowania kamerą  uzależnione  są  od  obsługiwanego  urządzenia  oraz
od biblioteki kamer , w związku z tym nie wszystkie funkcję mogą być dostępne.
Sterowanie ruchem kamery PTZ możliwe jest poprzez panel:

Przy pomocy ikon użytkownik może:

191
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przybliżać oraz oddalać obraz kamery,

nagrać sekwencję obrazu lub pojedynczy obraz,

zmieniać ostrość obrazu,

otworzyć podgląd zapisanych obrazów w urządzeniu.

6.6.3.4.14  Wykres mocy sygnałów

Poziom  sygnału  (dla  urządzeń  radiowych  lub  podających  stany  analogowe),  jaki
został  odebrany  z  danego  obiektu.  Może  przedstawiać  wykresy  mocy  sygnału,
temperatur, wilgotności czy też napięcia.

Opcja Ilość dni wstecz pozwala wyświetlić sygnały z  ostatnich dni. Filtr  pozwala na
wygenerowanie  wykresu  na  podstawie  wartości  przesłanej  tylko  przez  wybrane
sygnały.

6.6.3.4.15  Wyposażenie obiektu

Lista urządzeń zainstalowanych na obiekcie.

6.6.3.4.16  Umow y obiektu

Istnieje możliwość podejrzenia treści bądź skanów umów związanych z obiektem. 
Dla każdej umowy dostępne są również informacje:

Nazwa,

Typ,

Data podpisania umowy,

Okres ważności,

Data rozwiązania umowy,

Automatyczne przedłużenie umowy.

Z Konsoli Monitoringu można umowę wydrukować bądź wyeksportować do pliku rtf.
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6.6.3.4.17  Blokady

Można tutaj sprawdzić, czy obiekt został zablokowany, oraz nałożyć blokadę na daną
funkcję czasu, która jest przypisana do obiektu.

W Konsoli Monitoringu ze względów bezpieczeństwa

nie można nałożyć blokady na obiekt. Można jedynie

zablokować  na  jakiś  okres  funkcję  czasu.  Blokada

innych sygnałów wymaga użycia Konsoli Edycji.

Maksymalny czas blokady, którą może ustawić  operator Konsoli Monitoringu, to 24
godziny, chyba, że w konfiguracji ustawiono inaczej.

6.6.3.4.17.1  Blokady obiektu

Lista typów  blokad założonych na obiekt. Obiekt  może być  zablokowany  w  całości,  może
mieć zablokowane konkretne urządzenie bądź konkretną grupę sygnałów. 

Każda  blokada  może  być  nałożona  na  stałe  lub  tymczasowo.  Sygnały  z  obiektu
zablokowanego są ignorowane.

6.6.3.4.17.2  Blokady funkcji

Lista typów  funkcji czasu, na  które  założono  blokadę  wraz  z  okresem  przez  jaki  blokada
obowiązuje, osobą, która tę blokadę założyła i czasem założenia blokady. Przeterminowane
blokady są automatycznie usuwane z listy.
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W celu dodania blokady należy kliknąć ikonę plus.

Dodając blokadę trzeba:
 wybrać typ blokady, czyli jaką funkcję czasu będzie blokować, 

 ustawić czas obowiązywania blokady,

 wybrać, które urządzenie lub/i grupa sygnałów zostaną zablokowane. 

Gwiazdka  w  polu urządzenie/grupa  sygnałów  spowoduje  zablokowanie  funkcji  na
wszystkich urządzeniach/grupach sygnałów obiektu.

6.6.3.4.18  Notatki

Lista notatek dla danego obiektu.

Klikając  na  ikonę  plus  można  dodać  notaktę  stałą  lub  czasową.  Dla  notatki
obowiązującej  tylko  jakiś  okres,  należy  ustawić  datę  ważności  obowiązywania
notatki oraz wprowadzić treść notatki.
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6.6.3.4.19  Zestaw ienie raportów

Istnieje możliwość wyświetlenia już wystawionych raportów dla obiektu. W  tym celu
należy ustawić:

 ile dni wstecz ma obejmować lista,

 jakiego typu raporty mają być wyświetlone. 

Raporty można filtrować za pomocą pola filtr.

Klikając na poszczególny raport na liście poniżej można obejrzeć jego treść.
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6.6.3.4.20  Rozsyłanie

Znajduje  się  tutaj  lista  modułów  i  obcych  instalacji,  na  które  można  ręcznie
retransmitować alarm.

Wybierając  pozycję  na  liście  oraz  klikając  przycisk  potwierdzenia,  można
retransmitować alarm na inny moduł.

6.6.3.4.21  Wyśw ietlanie i w ystaw ianie zleceń serw isow ych

Funkcja  pozwala  na  wyświetlenie  listy  wystawionych  zleceń  serwisowych  lub
wystawienie nowego zlecenia.

Listę można wyświetlić dla konkretnego zlecenia:
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Wszystkie - wygenerowana zostanie lista dla wszystkich typów zleceń,

Serwisy,

Konserwacje,

Instalacje,

Modernizacje,

Demontaże,

oraz dla stanu zlecenia:

 Wszystkie - lista zawierająca otwarte i zamknięte zlecenia,

 Otwarte,

 Zamknięte.

Można  ustalić  konkretny  okres,  z  którego  zostanie  zrobione  zestawienie.  Do
odfiltrowania wyników należy użyć filtra systemowego. 

Wybierając określoną pozycję na liście możliwe jest obejrzenie treści dokumentu. 

Klikając  ikonę plus  można wystawić  nowe  zlecenie  serwisowe. Zlecenie  takie  jest
później widoczne w Konsoli Serwisu.
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Zaznaczenie  opcji  "Wydrukuj  dokument  po  zapisie"  oraz  kliknięcie  ikony
zatwierdź spowoduje wydruk dokumentu.

Każdy dokument serwisowy można:

wydrukować

wysłać mailem

zapisać do pliku csv lub html wybierając parametry, które mają być zapisane  
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Dla  zapisu  do  pliku  csv  należy  wybrać  separator  informacji  (przecinek,  średnik,
dwukropek, tabulator lub spacja):
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6.6.3.4.22  Zestaw ienie plików  multimedialnych

Lista  wszystkich  plików  multimedialnych  (obrazów,  filmów  lub  wszystkich)
zarejestrowanych  na  obiekcie  od  momentu  powstania  alarmu.  Listę  można
wyświetlić za zadany okres bądź używając filtra systemowego.

Listę multimediów można:

wydrukować

wysłać mailem

zapisać do pliku

Dodatkowo możliwa jest zmiana widoku zestawienia na widok:
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listy

ikon

Wybierając  plik  za  pomocą  myszki,  możemy  także  obejrzeć  jego  zawartość  w
zewnętrznym oknie.

6.6.3.4.23  Archiw um płatności

Dostępna lista płatności wygenerowanych dla danego obiektu.

Listę płatności można:

wydrukować

wysłać mailem

zapisać do pliku

Klikając  ikonę  opłat  można  z  poziomu  Konsoli  Monitoringu  wygenerować
płatność okolicznościową, jeżeli jest ona powiązana z umową obiektu.

6.6.3.5 Procedury

Jeżeli na obiekcie stworzone są procedury, wówczas pojawi się okno, w którym operator
może zaznaczać czynności już wykonane.

W procedurach umieszczamy raczej odstępstwa obsługi alarmów na niektórych obiektach
niż same procedury.
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Wykonane kroki procedur zapisują się do zdarzeń dopiero po

zakończeniu  obsługi  alarmu,  tak  aby  uniknąć  zapisu

przypadkowych  zdarzeń  przy  błędnym  kliknięciu  na  daną

pozycję.

6.7 Serwisy

Zakładka Serwisy  pozwala  na  obsługę  serwisów  obiektów. W  trybie  serwisowym  sygnały
alarmowe  nie  wzbudzają  alarmów.  Wyjątek  stanowi  sytuacja,  gdy  dany  alarm  został
określony  jako  alarm  nieblokowany  przez  serwis.  Obsługa  serwisu  jest  analogiczna  do
obsługi alarmów.

Zakładkę  Serwisy  wyróżnia  narzędzie  dostępne  pod  ikoną  sygnały  wymagane
pozwalające  porównać  listę  sygnałów,  które  nadeszły  z  sygnałami,  których
obecność  jest  niezbędna, by  serwis  uznać  za  kompletny  pod  kątem  sprawności
transmisji.

System informuje o zbliżającym się czasie zakończenia serwisu na obiekcie następującym
komunikatem:



KronosNET 2.2280

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Natomiast informacja o zakończeniu serwisu wygląda następująco:

Obiekt, którego czas serwisu się zakończył, nie znika automatycznie z  zakładki Serwisów.
Serwis  musi zostać  manualnie usunięty przez  operatora. Po  zakończeniu czasu serwisu,
nawet jeśli operator nie usunie serwisu z listy sygnały alarmowe będą już  wzbudzały alarm
na obiekcie.

6.7.1 Wprowadzenie obiektu w tryb serwisowy

Klikając ikonę plus można wprowadzić obiekt w tryb serwisowy.

W  oknie  dialogowym  Nowy  serwis  należy  wpisać  synonim  obiektu
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wprowadzanego  w  serwis  lub  wybrać  go  używając  ikony  trzech  kropek.
Następnie  należy  podać  nazwę  serwisanta  oraz  czas  trwania  serwisu
(domyślny czas  trwania serwisu ustawiamy w  Tools). Czas  trwania  serwisu
można później przedłużyć, klikając  prawym przyciskiem myszy na przejętym
serwisie  w  opcji  "Zmień  czas  zakończenia".  Obiekt  można  wybrać  też  z
rozwijanej listy, gdzie znajdują się wszystkie obiekty, do których są przypisane
zatwierdzone dokumenty serwisowe w stanie realizacji.

Od momentu dodania obiektu do serwisu, zakładka Serwisy zacznie świecić, a na
belce Nowe pojawi się informacja o ilości nieobsługiwanych serwisów.

Dwukrotne kliknięcie na synonimie powoduje przejęcie obiektu w  serwis. Dostępne
są informacje analogiczne jak w  przypadku obsługi  alarmu oraz  opcja  Wymagane
sygnały poza opcją Naruszenia. 

6.7.1.1 Przeniesienie alarmu do serwisu

Obiekt, z którego pojawił się alarm w systemie, można przenieść do serwisu. Alarm w takim
przypadku zostanie usunięty. Aby to zrobić, należy kliknąć  prawym przyciskiem  myszy  na
liście alarmów i wybrać opcję Przenieś do serwisów. Po wybraniu opcji pojawi się okno:

w którym znajduje się nazwa obiektu, który zostanie przeniesiony do serwisu. W oknie tym
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można wpisać osobę, która wykona serwis oraz należy ustawić czas zakończenia serwisu.

6.7.2 Wymagane sygnały

Lista  sygnałów,  które  podczas  serwisu  muszą  być  odebrane  z  urządzenia.
Ustawienia, które sygnały są wymagane w czasie serwisu należy dokonać w Konsoli
Edycji. Znajdują się tutaj 2 listy:

sygnały odebrane - sygnały, które zostały odebrane z urządzenia,

sygnały nieodebrane - sygnały, które jeszcze nie zostały odebrane z urządzenia.

Opcja  "Odświeżaj  automatycznie"  automatycznie  odświeża  listę  sygnałów
odebranych i nieodebranych.     

6.7.3 Zamykanie serwisu

Dokument  serwisowy  zakańcza  się  klikając  ikonę  kosza. Dla  raportu  są  możliwe
opcje:

raport automatyczny

raport ręczny

zakończenie serwisu bez raportu

Ponadto  w  momencie  zakończenia  serwisu  pojawi  się  okno  z  informacją,  ile
sygnałów wymaganych w trakcie serwisu nie zostało odebranych:
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6.8 Raporty

W zakładce raporty znajdują się raporty serwisowe, alarmowe, informacyjne bądź  dzienne

oczekujące na wypełnienie przez  operatora. Jest  to dokument zapisany w  bazie danych z

końca obsługi serwisu, alarmu lub końca służby.

Raport, który ma zostać zakończony otwiera się poprzez dwukrotne klikniecie  w ikonę tego

raportu.  

Raporty można podglądać w postaci listy lub ikon:

widok listy

widok ikon

W dolnej części dostępne są następujące opcje:

Zapisz powoduje zapis raportu z pozostawieniem go w trybie edycji



KronosNET 2.2284

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Zapisz zmiany i zamknij  dokument - zamyka raport zapisując go uprzednio do bazy
danych. Jest możliwość również drukowania lub eksportowania do pliku *.htm, *.html

Usuń dokument - usuwa bezpowrotnie raport

Raz zamkniętego raportu nie można już edytować.

Ponadto istnieje możliwość stworzenia bezpośrednio z tej zakładki nowego raportu:

alarmowe
go

w przypadku, gdy np. klient zgłosi alarm telefonicznie lub operator
zapomniał utworzyć raport zamykając alarm

serwisow
ego

po zakończonym serwisie obiektu

informacy
jnego

służący do sporządzenia oficjalnej notatki dotyczącej obiektu

dzienneg
o

służy do raportowania pracy operatorów

6.9 Dane obiektów

Obiekty można szukać na 2 sposoby:

w  polu synonim wpisując  jego synonim i klikając  ikoną zatwierdź  lub  przeszukać
bazę za pomocą narzędzia.

przeszukując  bazę danych za pomocą ikony lupki. Pozwala ono na  wyszukiwanie
obiektów według podanego ciągu.

Dostępne jest wyszukiwanie szybkie po wybraniu określonych pól, po których obiekty
mają być wyszukane.
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oraz  wyszukiwanie  zaawansowane,  w  którym  możemy  filtrować  na  zgodnie  z
zasadami opisanymi w rozdziale Filtry .

Po wyborze obiektu, wszystkie dostępne opcje są analogiczne jak w przypadku obsługi
alarmu, z tą różnicą, że wszelkie opcje te związane z danymi historycznymi wymagają
wybrania ręcznie okresu. Dodatkowo udostępniono też szereg opcji wydruku, eksportu i

41
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wysyłania mailem niektórych danych.

6.10 Zestawienia

Zakładka  Zestawienia  umożliwia  przeglądanie  danych zbiorczych dotyczących wszystkich
obiektów lub całego systemu.

Dla poszczególnych zestawień dostępne są opcje:

drukuj

wyślij email

eksportuj do pliku *.csv.

Wszystkie listy są sortowalne poprzez klikanie w nagłówki kolumn.

Zestawienia  są  generowane  przez  moduł  centralny  w  ramach osobnego  wątku  i  tylko  w
sposób  nieznaczny  obciążają  system.  Dodatkowo  są  przesyłane  w  pakietach  tak,  aby
użytkownik nie  musiał  oczekiwać  na  wyniki  do  czasu  zakończenia  zbierania  wszystkich
danych.  Przedstawione  oraz  inne  mechanizmy  umożliwiają  przygotowywanie  zestawień
nawet z wielomiesięcznych okresów.

6.10.1 Zestawienie sygnałów

W oknie tym istnieje możliwość wygenerowania listy sygnałów za zadany okres
czasu bądź stworzenia wykresu dla tych sygnałów.

6.10.1.1 Lista sygnałów

W zakładce tej wyświetlane są wszystkie sygnały, ze wszystkich obiektów. Układ kolumn jest
identyczny jak w zakładce Sygnały oraz w analogiczny sposób można go modyfikować.

Istnieje możliwość generowania listy za określony przedział czasu.

Zasady  filtrowania  sygnałów  są  analogiczne  jak  w  przypadku  pozostałych  miejsc  w
programie.

6.10.1.2 Wykres wartości pomiarów

Znajduje się tutaj zestawienie sygnałów analogowych za zadany okres w postaci wykresu.

Zaznaczając  konkretne  miejsce  na  wykresie  uzyskamy  jego  przybliżenie.  Aby  usunąć
przybliżenie, należy dwukrotnie kliknąć  na wykres. Klikając  prawy  przycisk myszy, można
przesuwać wykres w prawo i lewo.

6.10.2 Zestawienie zdarzeń z obiektów

Klikniecie  ikony  otwiera  zestawienie,  w  którym  można  podejrzeć  listę  zdarzeń  z
obiektów.  Zdarzeniem  obiektu  nazywamy  modyfikację  danych,  dodanie  obiektu,
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czynności związane z obsługą alarmu itp.

6.10.3 Zestawienie zdarzeń systemowych

Klikniecie ikony otwiera zestawienie, w którym można wygenerować listę zdarzeń w
systemie. 

6.10.4 Zestawienie raportów

Po kliknięciu ikony otwierają się zestawienia raportów:

W  oknie  tym  można  przeglądać  wybrane  typy  raportów  (alarmowe,  serwisowe,

dzienne oraz informacyjne) za zadany okres czasu z możliwością użycia filtra.

Dla zestawienia raportów lub pojedynczego raportu są możliwe opcje:

drukowanie

wysyłanie na email

eksportowanie do pliku *.csv lub *.html (pojedynczy raport tylko do *.html)

Ponadto istnieje możliwość wyświetlenia tylko określonych typów raportów:

6.10.5 Zestawienie zdarzeń braku łączności

Klikniecie ikony powoduje przejście do okna wyświetlającego listę obiektów, z którymi
system utracił łączność.

Opcja ta zawiera cztery zestawienia:
 braków  łączności  z  urządzeniem  -  wyświetla  obiekty  wraz  z  urządzeniami, na
których przekroczony został  czas  braku łączności, ustawiony w  Konsoli Edycji w
Parametry urządzeń ,
 naruszenie  funkcji  okresowych  -  wyświetla  obiekty  wraz  z  urządzeniami,  na
których  naruszona  została  funkcja  okresowa,  ustawiona  w  Konsoli  Edycji  w
Funkcja okresowa ,
 milczące  obiekty  -  wyświetla  obiekty  wraz  z  numerem  sprzętowym,  które  w
zadanym czasie nie wysłały żadnego sygnału,
 naruszenie  funcji  stanu  -  wyświetla  obiekty  wraz  z  urządzeniami,  na  których
naruszona została funkcja stanu, ustawiona w Konsoli Edycji w Funkcja stanu .
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6.10.6 Zestawienie ilościowe alarmów

 Zestawienie przedstawia  listę  zsumowanych alarmów, które  wystąpiły  w  zadanym
czasie z podziałem na typy.

6.10.7 Zestawienie ilościowe raportów

Kliknięcie ikony otwiera zestawienie sumy raportów. Zestawienie to  jest  tożsame  z
poprzednim przy czym operacje dokonywane są na raportach, a nie na alarmach.

6.10.8 Zestawienie intensywnosci alarmów

Opcja  pozwala  ocenić  intensywność  alarmów  w  określonym  czasie.  Wynik
przedstawiony jest w formie tabelarycznej oraz wykresu.

Przed  wykonaniem  zestawienia  trzeba  wybrać  jednostkę  czasu,  która  stanowić
będzie podstawę zliczania ilości sygnałów.

 

6.10.8.1 Zestawienie stanów grup sygnałów

W  oknie znajduje się lista stanów  grup sygnałów. Istnieje  możliwość  wyświetlenia
wszystkich grup w stanie niskim lub wysokim. Zestawienie pozwala na podgląd stanu
uzbrojeń chronionych obiektów.

6.10.9 Zestawienie wystawionych zleceń serwisowych

 Okno służy do wygenerowania zestawienia wystawionych zleceń serwisowych.

6.10.10 Zestawienie plików multimedialnych

 Opcja  służy  do  generowania  listy  plików  multimedialnych  (obrazów,  filmów,
dźwięków) i ich późniejszego przeglądania.

6.10.11 Zestawienie czasu pracy

Opcja zawiera zestawienie czasu pracy pracowników.

Zestawienie tworzone jest za zadany miesiąc roku. 

Zaznaczenie  opcji  Dzienny  limit  pracy  [godz]  spowoduje  wyświetlenie  na  liście
pozycji, które przekroczyły limit dzienny pracy na czerwono, a czas pracy powyżej tej
liczby  nie  zostanie  wliczony  do  zestawienia.  Natomiast  opcja  Bazuj  na  czasie
źródłowym  zdarzeń  powoduje  zliczanie  czasu  pracy  bazującego  na  czasie
źródłowym sygnału rozpoczęcia i zakończenia pracy, zamiast na czasie odbioru.

  



Konsola Monitoringu 289

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

6.10.12 Zestawienie pozycji obiektów

Opcja pozwala użytkownikowi na sprawdzenie pozycji obiektów w zadanym okresie.

Można filtrować  zarówno obiekty jak i listę wyników  ograniczając  ją  pod  wzgledem
szybkości, z jaką poruszał się obiekt (szybciej, niż... km/h).

6.10.13 Zestawienie sygnałów i zdarzeń

Pełne zestawienie wszystkich sygnałów  i  zdarzeń w  systemie  za  określony  czas.
Tak  samo  jak  w  innych  zestawieniach,  można  używać  standardowego  filtra  do
ograniczania wyświetlanych danych.

6.10.14 Zestawienie przejechanych odległości

Opcja posiada informacje na temat przejechanych odległości w  km dla wszystkich lub
określonego typu obiektu.

Przejechana trasa jest obliczana w linii prostej pomiedzy

kolejnymi punktami.

W oknie tym można przeglądaćzestawienie przejechanych odległości za zadany okres

czasu z możliwością użycia filtra.

Dla zestawienia możliwe są opcje:

drukowanie

wysyłanie na email

eksportowanie do pliku *.csv lub *.html 

6.10.15 Zestawienie poprawności ścieżek

Kliknięcie  ikony  powoduje  wyświetlenie  informacji  na  temat  proprawności  ścieżek.
Dla każdej ścieżki wyświtlane są m.in:

nazwa ścieżki,
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synonim oraz nazwa obiektu,

numer sprzętowy urządzenia,

ilość poprawnych/braków odbić.

W  oknie tym można przeglądaćzestawienie poprawności ścieżek za zadany okres

czasu z możliwością użycia filtra.

Dla zestawienia możliwe są opcje:

drukowanie

wysyłanie na email

eksportowanie do pliku *.csv lub *.html 

6.11 Notatki

Zakładka przedstawia notatki dotyczące wszystkich użytkowników i pełni rolę tablicy
ogłoszeń.  W  celu  dodania  notatki,  należy  kliknąć  przycisk  plus,  ustawić  czas
początku i ew. końca obowiązywania notatki oraz dodać jej treść.

6.12 Zarządzanie grupami

Po kliknięciu przycisku znajdującego się w  lewym górnym rogu otworzy się okno z
mapą wraz z zaznaczonymi na niej pozycjami aktywnych grup interwencyjnych oraz
obiektami, które są w stanie alarmu obsługiwanym na danej konsoli

Na  mapie  wyświetlają  się  obiekty  w  stanie  alarmu,  z
przypisaną w Konsoli Edycji pozycją geograficzną .

Dostępne mapy można dodać z poziomu Konsoli Edycji - rozdział Mapy do pozycji obiektów
. 

Konfiguracja modułu jest możliwa w konfiguracji Konsoli Monitoringu .
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W zależności od użytej mapy, będą wyświetlane dane za pomocą znaczników:

Na mapie Navigo:
 

grupa interwencyjna,

budynek,

osoba,

strażnik,

pojazd, pojazd inkaso,

automat vendingowy,

inny,

jeśli obiekt (np. pojazd) poruszą się, jest to przedstawiane na mapie
przy pomocy strzałek przy ikonie danego obiektu.

    
Dodatkowo  na  mapie  Navigo  po  kliknięciu  prawym  przyciskiem  myszy  na  ikonie  grupy
interwencyjnej dostępne są opcje obsługi Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych.

Na mapie Google Maps konta oznaczone są w następujący sposób:
T - grupa interwencyjna,

B - budynek,
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P - osoba,

G - strażnik,

V - pojazd, pojazd inkaso, pojazd grupy interwencyjnej (jeśli jest w stanie alarmu),

M - automat vendingowy,

U - nieznany.

Moduł  zarządzania  grupami  interwencyjnymi  współpracuje  z  Mobilną  Konsolą  Grup
Interwencyjnych, w którą mogą być wyposażone pojazdy, w takim wypadku obiekty mogą być
oznaczone następującymi kolorami:

biały - dla wszystkich obiektów w alarmie,

niebieski - niepodłączona grupa interwencyjna lub błąd,

zielony - podłączona grupa interwencyjna,

zółte - grupa interwencyjna, na którą wysłano wiadomość,

czerwone - grupa interwencyjna przypisana do obsługi alarmu,

szary - obiekt porusza się (tylko mapy google).

Na mapie google pozycje obiektów nie są automatycznie odświeżane.

Na zakładce Lista grup interwencyjnych możemy zarządzać grupami interwencyjnymi.
Dodatkowe funkcjonalności są dostępne, jeśli grupa jest wyposażona w Mobilną Konsolę
Grup Interwencyjnych.

Znajdują  się  tutaj  informacje  o  stanie,  w  jakim  znajdują  się  obiekty  typu:  pojazd  grupy
interwencyjnej, dodane w Konsoli Edycji:

aktywna - informacja, czy grupa została aktywowana,

status połączenia - czy moduł połączył się ze sterownikiem MobilePatrol Console,

status aktywności,

szczegóły. 

osoby - zalogowana osoba w Mobilnej Konsoli Patrolowej

Po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na grupie interwencyjnej z listy, możemy wykonać
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następujące akcje:
Przypisz  alarm  -  przypisanie  aktywnego  alarmu od  grupy  interwencyjnej,  spowoduje  to
wyświetlenie w module Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych  informacji o alarmie
Wyślij wiadomość - wysłanie wiadomości do Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych

Zwolnij grupe - anulowanie obsługi alarmu w Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych

Aktywuj - włącza zarządzanie danym modułem oraz jeśli jest to możliwe, wyświetla go na
mapie,
Dezaktywuj  - wyłącza zarządzanie danym modułem.

Tylko aktywne grupy interwencyjne pojawiają się na komiksie podczas obsługi alarmu.

6.13 Dodatkowe okno obsługi alarmu

Po kliknięciu przycisku znajdującego się w prawym górnym rogu, otworzy się okno z
dodatkowymi informacjami po przejęciu alarmu do obsługi. Okno możemy umieścić
na dodatkowym monitorze.

Dane dostępne na oknie zależą od typu przejętego alarmu na obiekcie (szczegółowa
konfiguracja Konsola Edycji - Alarmy ).
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7 Konsola Dotykowa

Moduł obsługi alarmów dla komputerów wyposażonych w ekran dotykowy.

Szczegóły konfiguracji modułu znajdują się w rozdziale Konfiguracja Konsoli Dotykowej .

7.1 Dostęp do Konsoli Dotykowej

Obsługa alarmów, serwisów oraz sprawdzanie danych obiektów możliwa jest po
zarejestrowaniu do Konsoli Dotykowej.

Aby użytkownik mógł korzystać z Konsoli Monitoringu, administrator systemu musi mu nadać
odpowiednie uprawnienia w programie narzędziowym Tools oraz hasło proste dla
użytkownika  (rozdział Użytkownicy ). 

W Konsoli Dotykowej użytkownik loguje się tylko przy pomocy hasła prostego, czyli
ustalonego wzorca, porównywanego następnie z dostępnymi użytkownikami.
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7.2 Podstawowa obsługa

Główny ekran Konsoli Dotykowej.

A Pasek z zakładkami
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Nowe alarmy (szczegóły obsługa alarmów )

Alarmy zdalne (obsługa alarmów )

Nowe serwisy

Dane obiektów

B Obszar obiektów dla wybranej zakładki

C Obszar obiektów podręcznych

D Obszar roboczy obsługi obiektu

E Opcje obsługi alarmu 

F Czynności związane z obsługą obiektu

Obiekty są reprezentowane poprzez ikonę z synonimem, w zależności od typu obiektu:

Budynek

Strażnik

Pojazd Inkaso

Pojazd Grupy Interwencyjnej

300
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Osoba

Automat vendingowy

 

Kolor ikony oznacza stan obiektu:

obiekty w stanie alarmu

obiekty w stanie serwisu

obiekty nie będące w stanie alarmu, ani serwisu

Po przytrzymaniu obiektu możliwe są gesty:

Gest strzałek - przewijanie obiektów na liście 

Gest ręki - przeniesienie obiektu pomiędzy listami

Gest listy - dodatkowe funkcję związane z obsługą obiektu

W menu górnym dostępne są funkcje:

Zarejestruj/wyrejestruj

Stan pracy systemu oraz lista ostatnich błędów
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Wyłączenie/włączenie sygnalizowania dźwiękiem alarmu do
czasu nadejścia kolejnego zdarzenia alarmowego

O programie - informacje dotyczące licencji oraz wersji modułu

 

Przy pomocy ikony rolki możliwe jest przewijanie danych oraz wybór
zakresu czasu

Dolny pasek rolki służy do zmiany prędkości przewijania.

Konsola może wyświetlać oraz umożliwiać obsługę alarmów

tylko z  wybranych grup obiektów, Po  wybraniu danej  grupy

obiektów, konsola wyświetla dane  tylko  dla  wybranej  grupy.

Szczegóły dotyczące konfiguracji podziału obiektów na grupy

znajdują się w rozdziale Grupy obiektów .

7.3 Obsługa alarmów

W przypadku wygenerowania przez system alarmu Konsola Dotykowa zasygnalizuje to
dźwiękiem oraz mrugającą zakładką nowego alarmu do czasu jego obsługi.

W celu przejęcia obsługi alarmu należy wybrać zakładkę a następnie przenieść obiekt z
obszaru obiektów do obszaru podręcznego.

Aby przejąć alarm, który jest w obsłudze na innym stanowisku, należy wybrać zakładkę 

382
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alarmy zdalne.

W celu wygenerowania ręcznego alarmu, należy po wyborze gestu listy na żądanym
obiekcie kliknąć Dodaj  nowy alarm.

Dźwięk  alarmu  możemy  wybrać  z  konfiguracji  Ogólnej

Konsoli Dotykowej.

7.3.1 Czynności podczas obsługi alarmu

Po przejęciu alarmu i wyborze obiektu z obszaru podręcznego, wyświetlą się dane obiektu
ze zbiorczymi informacjami o obiekcie, w tym z listą powiązanych osób oraz sygnałami i
zdarzeniami od początku wystąpienia alarmu.

W celu dodania zdarzenia związanego z obsługą alarmu, należy wybrać odpowiednią
czynność listy.
Listę definiuje się w konfiguracji Konsoli Dotykowej (konfiguracja zdarzeń alarmowych ).

Po zakończeniu obsługi alarmu należy wybrać:
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spowoduje to usunięcie alarmu oraz obiektu z listy podręcznej.

7.4 Serwisy

Zakładka Serwisy pozwala na obsługę serwisów obiektów. W trybie serwisowym sygnały
alarmowe nie wzbudzają alarmów. 

 Wyjątek stanowi sytuacja, gdy dany alarm został  określony

jako alarm nieblokowany przez serwis.

7.4.1 Wprowadzenie obiektu w tryb serwisowy

Po przejęciu serwisu i wyborze obiektu z obszaru podręcznego, wyświetlą się dane obiektu
ze zbiorczymi informacjami o obiekcie, w tym z listą powiązanych osób oraz sygnałami i
zdarzeniami od początku wystąpienia alarmu.

Aby dodać nowy serwis należy na wybranym obiekcie wybrać gest listy, następnie określić
wykonawcę serwisu oraz jego czas zakończenia.

Wykonawca serwisu może być wybrany z listy globalnych techników, techników
zdefiniowanych na obiekcie lub wpisany ręcznie.
Czas zakończenia serwisu może być zmieniony poprzez rolkę lub edytowany ręcznie.

Domyślny  czas  zakończenia  serwisu  ustawiany  jest  w

konfiguracji ogólnej  Konsoli Dotykowej.398
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7.4.2 Czynności podczas obsługi serwisu

Po wygenerowaniu lub przejęciu serwisu i wyborze obiektu z obszaru podręczneg,o
wyświetlą się dane obiektu ze zbiorczymi informacjami o obiekcie, w tym z listą powiązanych
osób oraz sygnałami i zdarzeniami od początku wystąpienia serwisu.

Obiekt,  którego  czas  serwisu  się  zakończył,  nie  znika

automatycznie  z  zakładki  Serwisów.  Serwis  musi  zostać

manualnie usunięty przez  operatora. Po zakończeniu czasu

serwisu,  nawet  jeśli  operator  nie  usunie  serwisu  z  listy,

sygnały alarmowe będą już wzbudzały alarm na obiekcie.

System informuje o zbliżającym się czasie zakończenia serwisu oraz zakończeniu serwisu
odpowiednim komunikatem. Komunikat jest wyświetlany z wyprzedzeniem, które można
zmienić w konfiguracji ogólnej Konsoli Dotykowej .

W celu dodania zdarzenia związanego z obsługą serwisu, należy wybrać odpowiednią
czynność z listy.
Listę definiuje się w konfiguracji Konsoli Dotykowej (konfiguracja zdarzenia serwisowe ).

Po zakończeniu obsługi serwisu należy wybrać: 
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spowoduje to usunięcie serwisu oraz obiektu z listy podręcznej.

 

7.5 Dane obiektów

Na zakładce dane obiektu widoczne są dane wszystkich obiektów udostępnionych dla
Konsoli.

 Wyszukiwarka obiektów na liście obiektów

Lista obiektów może być przewijania przy pomocy gestu strzałek lub poprzez rolkę.

Rolka przewijania
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Po przeniesieniu obiektu przy pomocy gestu ręki z obszaru obiektów do obszaru
podręcznego, mamy możliwość podglądu danych obiektu.

Zbiorcze informacje o obiekcie

Podgląd kamer obiektu

Wyświetlenie pozycji obiektu na mapie

Po wyborze obiektu możemy dodawać zdarzenia powiązane z obiektem z listy zdarzeń.
Lista zdefiniowana jest w konfiguracji Konsoli Dotykowej Zdarzenia obiektu .

W celu usunięcia obiektu z obszaru roboczego, należy przenieść go gestem ręki lub kliknąć
ikonę usuwania.

Ikona usuwania

7.5.1 Zbiorcze informacje o obiekcie

W zakładce dostępne są podstawowe dane wybranego obiektu.
Dane oraz zakres czasu można przewijać przy pomocy rolki.
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Po dwukrotnym kliknięciu na wybraną osobę możemy podejrzeć szczegółowe dane tej
osoby, jak również wysłać do niej z poziomu Konsoli Dotykowej wiadomość SMS lub pocztę
email. 

Wysyłanie  wiadomości  wymaga  skonfigurowanej  bramki

GSM oraz  Mail  (szczegóły  konfiguracja  Konsoli  Dotykowej,

zakładka komunikacja ).

Po dwukrotnym kliknięciu na sygnał lub zdarzenie, możemy podejrzeć jego szczegółowe
dane.

7.5.2 Podgąd kamer obiektu

Z zakładki możliwy jest podgląd kamer zdefiniowanych na obiekcie (szczegóły Konsola
Edycji - kamery ).
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Możliwe jest odświeżenie obrazu z kamery po kliknięciu ikony odświeżania.

Ikona odświeżania

.
Gdy na obiekcie znajduję się więcej kamer, przełączanie pomiędzy nimi możliwe jest przy
pomocy ikon strzałek.

7.5.3 Wyświetlenie pozycji obiektu na mapie

Z zakładki możliwy jest podgląd pozycji obiektu.

Przy pomocy ikony rolki możemy przewijać zakres czasu w celu wyświetlenia pozycji
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aktualnej lub historii pozycji sprzed określonej liczby dni.
Ikona odświeżania   służy do odświeżenia pozycji na mapie.

Ikona odświeżania

Przełączanie pomiędzy zdefiniowanymi mapami (szczegóły Konsola Edycji - mapy do
pozycji obiektów ) możliwe jest poprzez ikony strzałek.155
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8 Konsola Wideo

Moduł do podglądu kamer z wielu obiektów, z możliwością zapisu obrazu kamer do systemu
oraz podglądu podstawowych danych obiektów.

Szczegóły konfiguracji modułu znajdują się w rozdziale Konsola Wideo .

8.1 Dostęp do Konsoli Wideo

Aby użytkownik mógł korzystać z Konsoli Wideo, administrator systemu musi mu nadać
odpowiednie uprawnienia w programie narzędziowym Tools (rozdział Użytkownicy ). 

Domyślnym użytkownikiem posiadającym wszystkie prawa jest next z hasłem next.

8.2 Podstawowa obsługa

Główny ekran obsługi Konsoli Wideo:
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A Zegar systemowy wraz z procentem zajętości pracy procesora oraz
pamięci RAM

B Lista kamer z dostępnych obiektów

C Widoki kamer

D Sterowanie kamerą

E obszar obrazu z kamer

oraz ikony:

komunikacja pomiędzy konsolami w systemie KronosNET

Baza wiedzy

(buźki ) kliknięcie na ikonie wyświetli nam listę ostatnich błędów

W menu górnym dostępne są opcje:
Program:
o Rejestracja,
oWyrejestrowanie,
o Zakończ,
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Konfiguracja
oWidoczne obiekty  ,

Pomoc
o O programie - informacje dotyczące licencji oraz wersji modułu.

Konsola może wyświetlać oraz umożliwiać obsługę alarmów

tylko z  wybranych grup obiektów, Po  wybraniu danej  grupy

obiektów, konsola wyświetla dane  tylko  dla  wybranej  grupy.

Szczegóły  dotyczące  konfiguracji  podziału  obiektów  na

grupy, znajdują się w rozdziale Grupy obiektów .

8.3 Widoki kamer

W celu stworzenia widoku, należy wybrać jeden z możliwych sposobów podziału ekranu, a
następnie przeciągnąć kamerę z listy dostępnych obiektów  na wybrany obszar.

Widok możemy:

zapisać

edytować

usunąć

W przypadku alarmu z obiektu, dla którego wyświetlany jest obraz z kamery, ramka z
kamerą będzie mrugać na czerwono. 
Podwójne kliknięcie na wybranym obrazie otworzy okno danych wybranego obiektu .
Możliwe jest również sterowanie zaznaczoną kamerą , w zależności od możliwości
urządzenia oraz użytej  biblioteki kamer .

8.4 Widoczne obiekty

Na liście dostępnych obiektów są widoczne wybrane obiekty z kamerami. W celu dodania
obiektu do listy należy go zaznaczyć z menu górnego Konfiguracja wybrać funkcję Widoczne
obiekty. 

Przy pomocy ikon możemy:

zaznaczyć wszystkie obiekty

odznaczyć wszystkie obiekty
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odwrócić zaznaczenie

 
Obiekty do zaznaczenia można również filtrować .

8.5 Sterowanie kamerą

Możliwości  sterowania  kamerą  uzależnione  są  od  obsługiwanego  urządzenia  oraz  od
biblioteki kamer , w związku z tym nie wszystkie funkcje mogą być dostępne.

Sterowanie ruchem kamery PTZ możliwe jest poprzez panel:

Przy pomocy ikon użytkownik może:

przybliżać oraz oddalać obraz kamery
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nagrać sekwencję obrazu lub pojedynczy obraz

zmieniać ostrość obrazu

otworzyć podgląd zapisanych obrazów w urządzeniu

8.6 Dane obiektu

Po podwójnym kliknięciu na wybranej kamerze otworzy się okno ze szczegółowymi danymi
obiektu:

Wybrana kamera obiektu z możliwością jej sterowania

Zbiorcze informacje o obiekcie tj. adres obiektu, kontatky na obiekt,
uwagi oraz osoby powiązane z obiektem wraz podstawowymi danymi

Zestawienie multimediów (obrazy, filmy, dźwięki) powiązane z
obiektem za wybrany okres czasu z możliwością filtrowania

Historia sygnałów i zdarzeń z obiektu za wybrany okres czasu z
możliwością filtrowania
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9 Konsola Serwisu

Konsola  Serwisu  umożliwia  wystawianie  dokumentów  zleceń  serwisowych,  konserwacji,
instalacji, modernizacji oraz demontaży, a także przeglądanie archiwalnych dokumentów. Z
jej  poziomu można również przeglądać wybrane dane obiektów, wygenerować płatność  dla
obiektu oraz tworzyć różnego rodzaju zestawienia. 
Konfiguracja Konsoli Serwisu dostępna jest w rozdziale Konsola Serwisu .

9.1 Dostęp do Konsoli Serwisu

Dostęp do  Konsoli  Serwisu  możliwy  jest  po  rejestracji  przy  pomocy  konta  użytkownika,
któremu nadano odpowiednie uprawnienia w systemie KronosNET (rozdział Użytkownicy
). Domyślnym użytkownikiem po instalacji posiadającym wszystkie prawa jest next z hasłem
next.

9.2 Podstawowa obsługa

Po prawidłowym zalogowaniu uzyskujemy dostęp do Konsoli Serwisu z podziałem na
podstawowe zakładki:

Otwarte  - tworzenie oraz edycja zleceń,

Zamknięte  - archiwum zamkniętych zleceń,

Obiekty  - lista obiektów z wybranymi danymi,

Zestawienia  - zestawienia dotyczace obsługi technicznej obiektu,

Notatki  - notatki wprowadzone przez użytkowników.

oraz ikony:

komunikacja pomiędzy konsolami w systemie KronosNET

Baza wiedzy

(buźki ) kliknięcie na ikonie wyświetli nam listę ostatnich błędów

Informacje na temat czasu systemowego, zajętej pamięci oraz użyciu
procesora
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W menu górnym dostępne są:
Program:
o Rejestracja,
oWyrejestrowanie,
oWydruk pustego dokumentu serwisowego,
o Zamknij,

Pomoc
o O programie - informacje dotyczące licencji oraz wersji modułu.

 Konsola  może  wyświetlać  oraz  umożliwiać  zlecenia  oraz

dane dotyczące tylko obiektów z wybranych grup, szczegóły

dotyczące konfiguracji  podziału obiektów  na  grupy  znajdują

się w rozdziale Grupy obiektów .382
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9.3 Otwarte

Na zakładce Otwarte możemy dodawać, edytować oraz usuwać zlecenia dla obiektów.

 Możemy tu wyróżnić następujące obszary:
ikony:

dodawania nowych

usuwania 

wyszukiwania otwartych zleceń

lista dokumentów - wyświetla listę otwartych zleceń, pogrupowanych według typów:
o Serwis  -  zlecenia  serwisowe  wygenerowane  w  Konsoli  Serwisu  lub  w  Konsoli

Monitoringu (Zestawienie wystawionych zleceń serwisowych ),
o Konserwacja  -  zlecenia  konserwancj i  wygenerowane  w  Konsoli  Serwisu  lub

273
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automatycznie przez system według harmonogramu (Zlecenia konserwacj i ),
o Instalacja - zlecenia instalacj i wygenerowane w Konsoli Serwisu, 
o Modernizacja - zlecenia modernizacj i wygenerowane w Konsoli Serwisu,
o Demontaż - zlecenia demontażu wygenerowane w Konsoli Serwisu,

obszar roboczy - obszar, w którym dokonujemy podglądu oraz edycji zleceń.

Podczas edycji zlecenia możemy:

zapisać zmiany

anulować wprowadzone zmiany

znormalizować dokument - spowoduje to zamknięcie dokumentu ze
statusem odrzucony

wydrukować dokument

eksport dokumentu (do pliku html lub xml)

wysłanie dokumentu pocztą email,

lista osób powiązanych z obiektem, do którego przypisane jest
zlecenie

1. Konsola może wyświetlać  oraz  umożliwiać  zlecenia oraz

dane  dotyczące  tylko  obiektów  z  wybranych  grup,

szczegóły  dotyczące  konfiguracji  podziału  obiektów  na

grupy znajdują się w rozdziale Grupy obiektów .

2. Na  wydrukach  dokumentów  serwisu  oraz  konserwacji

możliwe jest  wyświetlanie osób powiązanych z  obiektem.

W  tym  celu  neleży  zaznaczyć  opcję  "Drukuj  listę

techników" w profilach wydruku. Opcja ta jest  dostępna w

konfiguracji Konsoli Serwisu .

9.3.1 Dodanie zlecenia

Aby dodać zlecenie, należy:

wybrać rodzaj zlecenia (Serwis, Konserwacja, Instalacja,
Modernizacja, Demontaż), otwierając odpowiednią zakładkę na liście
dokumentów i kliknąć przycisk plus.

W oknie pojawi się dokument konkretnego zlecenia. Dokumenty różnią się od siebie w
zależności od typu zgłoszenia. Poszczególne typy opisano poniżej:
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Serwis ,

Konserwacja ,

Instalacja ,

Modernizacja ,

Demontaż .

Zarówno obiekty,  jak i  osoby  wykonujące  zlecenie, muszą

być wcześniej wprowadzone do systemu w Konsoli Edycji.

Zlecenie serwisowe może być również wygenerowane przez

operatora  z  poziomu  Konsoli  Monitoringu  w  Zestawieniach

wystawionych zleceń serwisowych , zlecenie konserwacji

może  być  wygenerowane  automatycznie  przez  system

według  podanego  harmonogramu  w  Konsoli  Edycji  w

Zlecenia konserwacji .

Wszystkie  zlecenia  mogą  być  również  generowane  na

podstawie określonych warunków poprzez system Akcji .

9.3.2 Serwis

W dokumencie serwisu uzupełniamy następujące pola:

Status dokumentu - możliwy do wyboru status dokumentu serwisowego:
o nowy - po stworzeniu nowego dokumentu,
o zaakceptowany - zlecenie zaakceptowane przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o odrzucony  -  zlecenie  odrzucone  przez  użytkownika  Konsoli  Serwisu,  wybranie  tego

statusu przeniesie dokument do zamkniętych,
o przypisany - zlecenie przypisane do osoby wykonującej ,
o wykonany  - zlecenie wykonane przez osobę wykonującą,
o sprawdzony - zlecenie sprawdzone przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o zakończony - wybranie tego statusu przeniesie dokument do zamkniętych ,

Klient i obiekt - po kliknięciu '...' i wybraniu obiektu, do którego dokument będzie przypisany,
system automatycznie uzupełni te pola, 
Priorytet i zaawansowanie - priorytet oraz stan zaawansowania prac, 

Utworzył  -  pełna  nazwa  użytkownika,  który  dodał  nowy  dokument  oraz  czas  jego
utworzenia,
Osoba  wykonująca  -  osoba  wykonująca  serwis  na  obiekcie  do  wyboru  z  listy  osób  z
obsługi  technicznej  obiektu  oraz  wpisanych  do  słowników  techników  (dokumenty
przypisane do technika mogą mu być udostępniane na PDA),
Osoba zgłaszająca ,

Opis usterki,

Opis naprawy, 
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Czas  wykonania  -  czas  wykonania  serwisu.  Pole  to  można  wypełnić  ręcznie  lub
automatycznie: po  kliknięciu  ikony  program  automatycznie  obliczy  czas  od  utworzenia
dokumentu do wykonania ostatniej czynności,
Zakończył  -  pełna  nazwa  osoby, która  zakończyła  bądź  odrzuciła  dokument  serwisowy
oraz czas operacji,
Zdarzenia -  zdarzenia związane z  danym dokumentem. Po kliknięciu odpowiedniej  ikony
można dodawać, edytować oraz usuwać zdarzenia,
Wyposażenie -   klikając  na ikony można dodawać, edytować  oraz  usuwać wyposażenie
związane z serwisem,
Koszty  -  klikając na ikony można dodawać, edytować  oraz  usuwać koszty. Lista pozycji
może być zdefiniowana w Konsoli Edycji w słownikach  jako pozycje magazynowe, 
Koszty dodatkowe,

Podatek,

Koszt całkowity - na podstawie kosztów można wygenerować fakturę w Konsoli Rozliczeń,

Zablokowano - zablokowanie edycji zmian otwartego zlecenia.

9.3.3 Konserwacja

W dokumencie konserwacji uzupełniamy następujące pola:

Status dokumentu - możliwy do wyboru status dokumentu konserwacji:
o nowy - po stworzeniu nowego dokumentu,
o zaakceptowany - zlecenie zaakceptowane przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o odrzucony  -  zlecenie  odrzucone  przez  użytkownika  Konsoli  Serwisu,  wybranie  tego

statusu przeniesie dokument do zamkniętych,
o przypisany - zlecenie przypisane do osoby wykonującej,
o wykonany  - zlecenie wykonane przez osobę wykonującą,
o sprawdzony - zlecenie sprawdzone przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o zakończony - wybranie tego statusu przeniesie dokument do zamkniętych,

Klient i obiekt - po kliknięciu '...' i wybraniu obiektu, do którego dokument będzie przypisany,
program automatycznie uzupełni te pola, 
Priorytet i zaawansowanie - priorytet oraz stan zaawansowania prac, 

Utworzył - login użytkownika, który dodał nowy dokument oraz czas jego utworzenia,

Osoba  wykonująca  -  osoba  wykonująca  serwis  na  obiekcie  do  wyboru  z  listy  osób  z
obsługi  technicznej  obiektu  oraz  wpisanych  do  słowników  techników  (dokumenty
przypisane do technika mogą mu być udostępniane na PDA),
Wynik konserwacj i, 

Czas  wykonania  -  czas  wykonania  konserwacji.  Pole  to  można  wypełnić  ręcznie  lub
automatycznie: po  kliknięciu  ikony  program  automatycznie  obliczy  czas  od  utworzenia
dokumentu do ostatniej czynności,
Zakończył - login osoby, która zakończyła bądź odrzuciła dokument konserwacji oraz czas
operacji,
Zdarzenia - zdarzenia związane z danym dokumentem, klikając na ikony można dodawać,
edytować oraz usuwać zdarzenia,
Przewidywana data kolejnej  konserwacj i - kolejna data wygenerowania zlecenia konserwacji
według harmonogramu ustawionego w zleceniach konserwacji ,
Koszt dodatkowy netto wykonania konserwacj i,

Podatek,
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Koszt całkowity - na podstawie kosztów można wygenerować fakturę w Konsoli Rozliczeń,

Zablokowano - zablokowanie edycji zmian otwartego zlecenia.

Dokument  ten  może  być  tworzony  automatycznie  przez

system w  wyznaczonym czasie, ustawianym dla  obiektu w

Konsoli Edycji.

9.3.4 Instalacja

W dokumencie instalacji uzupełniamy następujące pola:

Status dokumentu - możliwy do wyboru status dokumentu instalacji:
o nowy - po stworzeniu nowego dokumentu,
o zaakceptowany - zlecenie zaakceptowane przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o odrzucony  -  zlecenie  odrzucone  przez  użytkownika  Konsoli  Serwisu,  wybranie  tego

statusu przeniesie dokument do zamkniętych,
o przypisany - zlecenie przypisane do osoby wykonującej, 
o wykonany  - zlecenie wykonane przez osobę wykonującą,
o sprawdzony - zlecenie sprawdzone przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o zakończony - wybranie tego statusu przeniesie dokument do zamkniętych,

Klient i obiekt - po kliknięciu '...' i wybraniu obiektu, do ktorego dokument będzie przypisany
automatycznie uzupełni te pola, 
Priorytet i zaawansowanie - priorytet oraz stan zaawansowania prac, 

Utworzył - pełna nazwa użytkownika, który dodał nowy dokument instalacji oraz czas  jego
utworzenia,
Osoba  wykonująca  -  osoba  wykonująca  serwis  na  obiekcie  do  wyboru  z  listy  osób  z
obsługi  technicznej  obiektu  oraz  wpisanych  do  słowników  techników   (dokumenty
przypisane do technika mogą mu być udostępniane na PDA),
Rozpocznij  po,

Zakończ przed,

Opis wymagań,

Rezultat montażu, 

Czas  wykonania  -  czas  wykonania  serwisu.  Pole  to  można  wypełnić  ręcznie  lub
automatycznie: po  kliknięciu ikony, program  automatycznie  obliczy  czas  od  utworzenia
dokumentu do ostatniej czynności,
Zakończył  -  pełna  nazwa  osoby, która  zakończyła  bądź  odrzuciła  dokument  oraz  czas
operacji,
Zdarzenia - zdarzenia związane z danym dokumentem. Klikając na ikony można dodawać,
edytować oraz usuwać zdarzenia,
Wyposażenie -  klikając na ikony można dodawać, edytować oraz usuwać wyposażenie,

Koszty  -  klikając na ikony można dodawać, edytować  oraz  usuwać koszty. Lista pozycji
może być zdefiniowana w Konsoli Edycji w słownikach  jako pozycje magazynowe,
Koszty dodatkowe,

Podatek,

Koszt całkowity - na podstawie kosztów można wygenerować fakturę w Konsoli Rozliczeń,
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Zablokowano - zablokowanie edycji zmian otwartego zlecenia.

9.3.5 Modernizacja

W dokumencie modernizacji systemu alarmowego uzupełniamy następujące pola:

Status dokumentu - możliwy do wyboru status dokumentu:
o nowy - po stworzeniu nowego dokumentu,
o zaakceptowany - zlecenie zaakceptowane przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o odrzucony  -  zlecenie  odrzucone  przez  użytkownika  Konsoli  Serwisu,  wybranie  tego

statusu przeniesie dokument do zamkniętych,
o przypisany - zlecenie przypisane do osoby wykonującej, 
o wykonany  - zlecenie wykonane przez osobę wykonującą,
o sprawdzony - zlecenie sprawdzone przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o zakończony - wybranie tego statusu przeniesie dokument do zamkniętych,

Klient i obiekt - po kliknięciu '...' i wybraniu obiektu, do którego dokument będzie przypisany
system automatycznie uzupełni te pola, 
Priorytet i zaawansowanie - priorytet oraz stan zaawansowania prac, 

Utworzył  -  pełna  nazwa  użytkownika,  który  dodał  nowy  dokument  oraz  czas  jego
utworzenia,
Osoba  wykonująca  -  osoba  wykonująca  serwis  na  obiekcie  do  wyboru  z  listy  osób  z
obsługi  technicznej  obiektu  oraz  wpisanych  do  słowników  techników   (dokumenty
przypisane do technika mogą mu być udostępniane na PDA),
Rozpocznij  po,

Zakończ przed,

Opis wymagań,

Rezultat montażu, 

Czas  wykonania  -  czas  wykonania  serwisu.  Pole  to  można  wypełnić  ręcznie  lub
automatycznie: po  kliknięciu ikony, program  automatycznie  obliczy  czas  od  utworzenia
dokumentu,
Zakończył  -  pełna  nazwa  osoby, która  zakończyła  bądź  odrzuciła  dokument  oraz  czas
operacji,
Zdarzenia - zdarzenia związane z danym dokumentem. Klikając na ikony można dodawać,
edytować oraz usuwać zdarzenia,
Wyposażenie -  klikając na ikony można dodawać, edytować oraz usuwać wyposażenie,

Koszty  -  klikając na ikony można dodawać, edytować  oraz  usuwać koszty. Lista pozycji
może być zdefiniowana w Konsoli Edycji w słownikach  jako pozycje magazynowe, 
Koszty dodatkowe,

Podatek,

Koszt całkowity - na podstawie kosztów można wygenerować fakturę w Konsoli Rozliczeń,

Zablokowano - zablokowanie edycji zmian otwartego zlecenia.

9.3.6 Demontaż

W dokumencie demontażu systemu alarmowego uzupełniamy następujące pola:

Status dokumentu - możliwy do wyboru status dokumentu instalacji:
o nowy - po stworzeniu nowego dokumentu,
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o zaakceptowany - zlecenie zaakceptowane przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o odrzucony  -  zlecenie  odrzucone  przez  użytkownika  Konsoli  Serwisu,  wybranie  tego

statusu przeniesie dokument do zamkniętych,
o przypisany - zlecenie przypisane do osoby wykonującej,
o wykonany  - zlecenie wykonane przez osobę wykonującą,
o sprawdzony - zlecenie sprawdzone przez użytkownika Konsoli Serwisu,
o zakończony - wybranie tego statusu przeniesie dokument do zamkniętych,

Klient i obiekt - po kliknięciu '...' i wybraniu obiektu, do którego dokument będzie przypisany,
system automatycznie uzupełni te pola, 
Priorytet i zaawansowanie - priorytet oraz stan zaawansowania prac, 

Utworzył  -  pełna  nazwa  użytkownika,  który  dodał  nowy  dokument  oraz  czas  jego
utworzenia,
Osoba  wykonująca  -  osoba  wykonująca  serwis  na  obiekcie,  do  wyboru  z  listy  osób  z
obsługi  technicznej  obiektu  oraz  wpisanych  do  słowników  techników   (dokumenty
przypisane do technika mogą mu być udostępniane na PDA),
Rozpocznij  po,

Zakończ przed,

Przyczyna, 

Czas  wykonania  -  czas  wykonania  serwisu.  Pole  to  można  wypełnić  ręcznie  lub
automatycznie: po  kliknięciu  ikony  program  automatycznie  obliczy  czas  od  utworzenia
dokumentu,
Zakończył  -  pełna  nazwa  osoby, która  zakończyła  bądź  odrzuciła  dokument  oraz  czas
operacji,
Zdarzenia - zdarzenia związane z danym dokumentem. Klikając na ikony można dodawać,
edytować oraz usuwać zdarzenia,
Wyposażenie -  klikając na ikony można dodawać, edytować oraz usuwać wyposażenie,

Koszty dodatkowe,

Podatek,

Koszt całkowity - na podstawie kosztów można wygenerować fakturę w Konsoli Rozliczeń,

Zablokowano - zablokowanie edycji zmian otwartego zlecenia.

9.4 Zamknięte

Z  poziomu  zakładki  Zamknięte  mamy  dostęp  do  archiwalnych  zleceń  zgłoszonych  w
wybranym dniu. Nie ma możliwości edycji oraz usuwania zamkniętych już dokumentów. 
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Dla każdego zamkniętego dokumentu dostępne są następujące opcje:

drukowanie 

zapis do pliku

wysłanie dokumentu na maila

ukrywanie wyświetlanego dokumentu

lista osób powiązanych z obiektem, do którego przypisane jest
zlecenie

9.4.1 Znajdź dokument

W celu znalezienia dokumentu należy:

znaleźć zamknięty dokument korzystając z wyszukiwania, dostępnego pod ikoną lupy.

Otworzy  się  nam  okno  z  wyszukiwarką,  aby  zawęzić  wyniki  wyszukiwań,  należy
wpisać poszukiwany ciąg znaków w dowolne pole:
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Numer dokumentu,

Klient,

Obiekt,

Utworzony między,

Typ dokumentu.

 zaakceptować kryteria wyszukiwania.

9.5 Obiekty

Z poziomu tej zakładki mamy dostęp do informacji dotyczących obiektów  oraz  klientów  bez
możliwości ich edycji. Z tej  zakładki możemy również  generować dodatkowe  płatności  dla
danego klienta.
Na zakładce możemy wyróżnić obszary:
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lista klientów - wyświetla listę klientów w systemie,

lista  obiektów -  w  zależności  od  wybranego  klienta,  wyświetla  jego  obiekty  lub  przy
wyborze:
o "wszystkie obiekty" - wyświetla wszystkie wprowadzone do systemu obiekty,
o "nieprzypisane obiekty" -  wyświetla listę obiektów, które nie są przypisane do żadnego

klienta,
obszar roboczy - obszar, w którym mamy dostęp do danych klienta lub obiektu.

9.5.1 Szczegółowe dane klienta i obiektu

Opcja  zawiera  informacje  o  obiekcie:  nazwa  obiektu,  adres,  strafa
czasowa obiektu, kontakty oraz informacje o kliencie.
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9.5.2 Osoby powiązane z obiektem

Lista wylicza osoby, które są powiązane z obiektem. Lista osób może
być podzielona na grupy sygnałów/podsystemy. Klikając dwukrotnie na
pozycję na liście uzyskamy dokładne informacje o danej osobie.
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9.5.3 Wyposażenie obiektu

Lista  urządzeń zainstalowanych na  obiekcie. Klikając  na  urządzenie
poniżej  można  zobaczyć  jego  nazwę, ilość  urządzeń, datę  instalacji
oraz jego opis.
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9.5.4 Umowy obiektu

 Lista  umów  związanych  z  obiektem.  Po  dwukrotnym  kliknięciu  na
nazwę poszczególnej umowy w oknie poniżej pojawi sie jej  treść. Jeśli
umowa  jest  przechowywana  jako  plik  graficzny,  zaznaczenie  opcji
Dopasuj  do wielkości okna, dopasuje jej obraz do wielkości okna.

9.5.5 Plany obiektu

Lista planów obiektu. Po dwukrotnym kliknięciu na nazwę konkretnego
planu w oknie poniżej pojawi się jego obraz. Z wykorzystaniem suwaka
dopasowuje się plan do rozmiarów okna.
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9.5.6 Lista urządzeń

Urządzenia  dodane  do  wybranego  obiektu  łącznie  z  grupami,
sygnałami danego urządzenia oraz ustawieniami kontroli łączności. 

9.5.7 Historia sygnałów

Lista  archiwalnych  sygnałów  z  danego  obiektu.  Historię  sygnałów
można zawęzić uzupełniając okres czasu w jakim sygnały się pojawiły.
Można też  do ograniczenia listy zastosować filtry  oraz  wybrać  na
jakim  czasie  sygnały  mają  bazować  (czas:  źródłowy,  odebrania,
obiektu).

9.5.8 Historia zdarzeń z obiektu

Lista archiwalnych zdarzeń z danego obiektu. Historię zdarzeń można
zawęzić  uzupełniając  okres  czasu  w  jakim  zdarzenia  się  pojawiły.
Można też do ograniczenia listy zastosować filtry  oraz wybrać, żeby
wyszukiwanie bazowało na czasie źródłowym.

9.5.9 Historia raportów serwisowych

Lista raportów serwisowych danego obiektu wystawionych w systemie
w  momencie zwolnienia obiektu z  serwisu przez  operatora  (rozdział
Serwisy  w  Konsoli Monitoringu). Historie raportów  można zawęzić
uzupełniając  okres  czasu  w  jakim  raporty  zostały  wygenerowane.
Można też  do ograniczenia listy zastosować filtry  oraz  wybrać  na
jakim czasie wyszukiwanie ma bazować (czas: źródłowy, odebrania).

9.5.10 Częstotliwość konserwacji oraz historia wystawionych dokumentów

Informacje  na  temat  ustalonych  w  Konsoli  Edycji  konserwacji  z
informacją na temat częstotliwości tworzenia dokumentu konserwacji
oraz  ostatnio  wygenerowanym  dokumentem.  Poniżej  kalendarza
konserwacji  znajduje  się  lista  z  wystawionymi  zleceniami  dla
wybranego obiektu. Historię zleceń można zawęzić uzupełniając okres
czasu,  w  jakim  raporty  zostały  wygenerowane.  Można  też  do
ograniczenia listy zastosować filtry .
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9.5.11 Opłaty

Dostępna lista płatności wygenerowanych dla danego obiektu.

Jeśli  z  umową  obiektu  jest  powiazana  płatność  okolicznościowa,
można ją wygenerować z poziomu Konsoli Serwisu.
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9.6 Zestawienia

Zakładka  zawiera  zestawienia  wykonanych zleceń. Dla  każdego  dokumentu  są  dostępne
następujące opcje:

drukowanie

eksportowanie do pliku html lub csv

wysyłanie mailem

  

9.6.1 Zestawienie wykonanych konserwacji z podziałem na serwisantów

Zestawienie zakończonych konserwacji pod kątem:
Osoby wykonującej ,

Liczby wykonanych usług,

Średniego czasu wykonywania,

Najkrótszego oraz najdłuższego czasu wykonywania.
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Listę  wykonanych  konserwacji  można  zawęzić  uzupełniając  okres
czasu w jakim raporty zostały wygenerowane oraz przy wykorzystaniu
filtrów (rozdział filtry ).

Listę  można  sortować  względem  dowolnej  z  kolumn:  wystarczy
kliknąć na tytuł kolumny.

9.6.2 Zestawienie wykonanych serwisów z podziałem na serwisantów

Zestawienie zakończonych serwisów pod kątem:
Osoby wykonującej ,

Liczby wykonanych usług,

Średniego czasu wykonywania,

Najkrótszego oraz najdłuższego czasu wykonywania.
Listę  wykonanych  konserwacji  można  zawęzić  uzupełniając  okres
czasu w jakim raporty zostały wygenerowane oraz przy wykorzystaniu
filtrów (rozdział filtry ).

Listę  można  sortować  względem  dowolnej  z  kolumn:  wystarczy
kliknąć na tytuł kolumny.

9.6.3 Zestawienie wykonanych montaży, modernizacji, demontaży z podziałem na
serwisantów

Zestawienie  zakończonych  montaży,  modernizacji  oraz  demontaży
pod kątem:

Osoby wykonującej ,

Liczby wykonanych usług,

Średniego czasu wykonywania,

Najkrótszego oraz najdłuższego czasu wykonywania.

Listę wykonanych zleceń można zawęzić uzupełniając okres czasu w
jakim  raporty  zostały  wygenerowane  oraz  przy  wykorzystaniu  filtrów
(rozdział filtry ).

Listę  można  sortować  względem  dowolnej  z  kolumn:  wystarczy
kliknąć na tytuł kolumny.

9.6.4 Szczegółowe zestawienie wykonanych konserwacji

Szczegółowe zestawienie raportów  konserwacji, które obejmuje dane
dostępne ze zleceń:

Priorytet,

Status,

Identyfikator - numer zlecenia,

Właściciel - klient,

Adres - adres klienta,

Obiekt - synonim obiektu,

41
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Nazwa obiektu,

Zaawansowanie,

Ilość dni - liczba dni, przez jaki zlecenie było otwarte,

Czas wykonania - wprowadzony w zleceniu czas wykonania,

Otwarty - czas utworzenia zlecenia,

Zamknięty - czas zamknięcia zlecenia,

Listę zestawienia można zawęzić  uzupełniając  okres  czasu w  jakim
raporty  zostały  wygenerowane,  przy  wykorzystaniu  filtrów  (rozdział
filtry )  lub  po  wyborze  tylko  otwartych  lub  zamkniętych
(archiwalnych) zleceń.

Listę  można  sortować  względem  dowolnej  z  kolumn:  wystarczy
kliknąć na tytuł kolumny.

9.6.5 Szczegółowe zestawienie wykonanych serwisów

Szczegółowe  zestawienie  raportów  serwisów,  które  obejmuje  dane
dostępne ze zleceń:

Priorytet,

Status,

Identyfikator - numer zlecenia,

Właściciel - klient,

Adres - adres klienta,

Obiekt - synonim obiektu,

Nazwa obiektu,

Zaawansowanie,

Ilość dni - liczba dni, przez jaki zlecenie było otwarte,

Czas wykonania - wprowadzony czas wykonania,

Otwarty - czas utworzenia zlecenia,

Zamknięty - czas zamknięcia zlecenia.

Listę zestawienia można zawęzić  uzupełniając  okres  czasu w  jakim
raporty  zostały  wygenerowane,  przy  wykorzystaniu  filtrów  (rozdział
filtry ) lub po wyborze tylko otwartych lub zamkniętych raportów.

Listę  można  sortować  względem  dowolnej  z  kolumn:  wystarczy
kliknąć na tytuł kolumny.

9.6.6 Szczegółowe zestawienie wykonanych montaży, modernizacji, demontaży

Szczegółowe  zestawienie  raportów  montaży,  modernizacji  oraz
demontaży, które obejmuje dane dostępne ze zleceń:

Priorytet,

Status,

Identyfikator - numer zlecenia,

Właściciel - klient,
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Adres - adres klienta,

Obiekt - synonim obiektu,

Nazwa obiektu,

Zaawansowanie,

Ilość dni - liczba dni, przez jaki zlecenie było otwarte,

Czas wykonania - wprowadzony czas wykonania,

Otwarty - czas utworzenia zlecenia,

Zamknięty - czas zamknięcia zlecenia.

Listę  zestawień można  zawęzić  uzupełniając  okres  czasu  w  jakim
raporty  zostały  wygenerowane,  przy  wykorzystaniu  filtrów  (rozdział
filtry ) lub po wyborze tylko otwartych lub zamkniętych raportów.

Listę  można  sortować  względem  dowolnej  z  kolumn:  wystarczy
kliknąć na tytuł kolumny.

9.6.7 Zestawienie dzienne wykonanych prac serwisowych

Zestawienie w  formie  wykresu w  czasie  pokazuje  liczbę  wszystkich
wykonanych zleceń.
Wykres można zawęzić uzupełniając okres czasu w jakim dokumenty
zostały wykonane.
Wykres można wydrukować lub zapisać w formie pliku jpg.

9.6.8 Zestawienie milczących obiektów

Wyświetla  obiekty  wraz  z  numerem  sprzętowym, które  w  zadanym
czasie nie wysłały żadnego sygnału.

9.6.9 Zestawienie planowanych konserwacji

Kalendarz planowanych konserwacji z podziałem na miesiąc i rok.

9.7 Notatki

W zakładce "Notatki" mamy dostępne wprowadzone ogólne notatki do systemu, które nie są
powiązane z żadnym obiektem. Zakładka ta służy jako tablica informacyjna dla pracowników. 

Dla  notatek możliwe  są  następujące  opcje,  które  są  dostępne  we  wszystkich  konsolach
systemu:

dodawanie

edytowanie

usuwanie

41
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odświeżenie listy notatek w systemie



Rozdział

X
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10 Konsola Rozliczeń

Konsola służy do prowadzenia rozliczeń z klientami, w tym ręcznego albo automatycznego
przygotowywania oraz przeglądu faktur na podstawie danych pobieranych z innych modułów.
Umożliwia także współpracę z zewnętrznymi systemami dzięki mechanizmom eksportu
faktur lub dokumentów sprzedaży i importu należności.

10.1 Dostęp do Konsoli Rozliczeń

Aby użytkownik mógł korzystać z Konsoli Rozliczeń, administrator systemu musi mu nadać
odpowiednie uprawnienia w programie narzędziowym Tools (rozdział Użytkownicy ). 

Domyślnym użytkownikiem posiadającym wszystkie prawa jest next z hasłem next.

10.2 Podstawowa obsuga

Po prawidłowym zalogowaniu uzyskujemy dostęp do Konsoli Rozliczeń z podziałem na
podstawowe zakładki:

Faktury  - wystawianie ręczne lub automatyczne oraz edycja faktur dla klientów,

Dane obiektów  - podgląd danych klientów i obiektów związanych z rozliczeniami,

Zestawienia  - podgląd zestawień związanych z rozliczeniami klientów,

Notatki systemowe - notatki wprowadzone przez użytkowników systemu,

oraz ikony:
koperty - komunikacja pomiędzy konsolami w systemie KronosNET,

sowy - Baza wiedzy ,

ikona buźki  - kliknięcie na ikonie wyświetli nam listę ostatnich błędów,

Informacje na temat czasu systemowego, zajętej pamięci oraz użyciu procesora.

W menu górnym dostępne są:
Program:
o Rejestracja,
oWyrejestrowanie,
o Zamknij,

Narzędzia:
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o Eksport/import do zewnętrznych systemów - do współpracy z zewnętrznym systemem
należy dodać odpowiednią bibliotekę w konfiguracji Konsoli Rozliczeń ,

Pomoc:
o O programie - informacje dotyczące licencji oraz wersji modułu.

 Konsola  może  generować  oraz  wyświetlać  faktury  i  dane

dotyczące  tylko  obiektów  z  wybranych  grup,  szczegóły

dotyczące konfiguracji  podziału obiektów  na  grupy  znajdują

się w rozdziale Grupy obiektów .

10.3 Faktury

Zakładka faktury umożliwia podgląd, edycję oraz tworzenie faktur i korekt oraz dokumentów
sprzedaży (nieformalnych faktur).
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Po wybraniu oraz zatwierdzeniu okresu wyświetli się nam lista faktur oraz dokumentów
sprzedaży z danego przedziału czasu z uwzględnieniem opcjonalnych  filtrów . Listę taką
możemy wydrukować, wysłać mailem lub wyeksportować przy pomocy ikon:

Drukowania

Wysyłania

Eksportowania

Nowy dokument tworzymy przy pomocy ikon:

Nowa faktura, stworzona ręcznie

Kreator faktur na podstawie zebranych płatności, zgodnie z umową
 obiektu

Korekta do istniejącej zamkniętej faktury

41

232



KronosNET 2.2342

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Nowy dokument sprzedaży stworzony ręcznie

Kreator dokumentów sprzedaży na podstawie zebranych płatności,
zgodnie z umową  obiektu

 
Po dodaniu nowego dokumentu lub wyborze dokumentu otwartego, możemy edytować pola,
które mają znaleźć się na fakturze:

Dane sprzedawcy - domyślne dane wprowadzone w konfiguracji Konfiguracji Konsoli
Rozliczeń ,
Dane klienta - wyboru klienta, na którego jest wystawiony dokument,

Data sprzedaży, 

Typ faktury:
o Faktura zwykła,
o Faktura korygująca,

Sposób zapłaty:
o Przelew,
o Gotówka,

Termin płatności - dni:

Faktura zamknięta - po zamknięciu dokumentu, brak możliwości edycji danych faktury,
korektę dokumentu można wykonać tylko przy pomocy faktury korygującej ,
Faktura zapłacona - informacja o zapłaceniu faktury przez klienta,

Pozycje faktury - pozycje na fakturze wprowadzone ręcznie, wybrane z listy (z
wprowadzonych pozycji magazynowych w Konsoli Edycji ) lub wygenerowane na
podstawie płatności zgodnie z umową na obiekcie,
Razem do zapłaty - podsumowanie wartości pozycji faktury,

Uwagi do dokumentu.

10.3.1 Kreator faktur

Do tworzenia faktur z płatności generowanych przez system, można wykorzystać kreatora
faktur. Generuje on faktury klientów automatycznie, jeśli klienci mają przypisane obiekty, dla
których w podanym okresie system wygenerował płatności na podstawie umów z obiektem
(rozdział Umowy ).
Aby wygenerować faktury należy skorzystać z kreatora faktur.

Ikona kreatora faktur

Wywołanie kolejnego kroku, powrót do poprzedniego oraz anulowanie generowania
dokumentów, możliwe są przy pomocy ikon:  

Kolejny krok

Poprzedni krok

Anulowanie generowania dokumentów

232
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Aby zaznaczyć lub odznaczyć wszystkie wyświetlone dane, możemy skorzystać z funkcji
dostępnych z ikon:

Zaznaczenie wszystkich danych

Odznaczenie wszystkich danych

  

10.3.1.1 Wybór okresu i klientów do fakturowania

Okres fakturowania - okres z jakiego będą pobierane płatności do fakturowania, do wyboru:
o Od ostatniego zamkniętego okresu fakturowania - zebrane będą płatności dla danego

klienta z ostatniego zakończonego okresu (ustawienie okresu w rozdziale Fakturowanie
 klienta w Konsoli Edycji),

o Od dnia do dnia - zebrane będą płatności z wybranego okresu,

Typy płatności:
o Tylko płatności abonamentowe - pobierze i wyfakturuje tylko płatności z zaznaczoną

opcją płatności abonamentowe (szczegóły Płatności ),
o Tylko standardowe płatności - pobierze i wyfakturuje tylko płatności z odznaczoną opcją 
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płatności abonamentowe (szczegóły Płatności ),
oWszystkie płatności - pobierze i wyfakturuje wszystkie płatności,

Pobierz ponownie wyfakturowane już płatności,

Lista klientów - dokumenty będą generowane tylko dla zaznaczonych klientów, listę
klientów można filtrować .

10.3.1.2 Wybór obiektów i płatności do fakturowania

Na podstawie wybranego okresu oraz klientów, wyświetli się lista obiektów oraz płatności, na
podstawie których stworzone będą faktury.

Możemy filtrować listę obiektów, oraz wybierać obiekty oraz płatności, które mają być
wyfakturowane.

10.3.1.3 Lista faktur do wygenerowania

Na podstawie poprzednich kroków, wygenerowane zostaną faktury, wyświetlone na liście
faktur.
Dla wybranej faktury domyślnie ustawione są:

150
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Generator faktur automatycznie ustawi dane faktury, na podstawie informacji
wprowadzonych w Konsoli Edycji (szczegóły Edycja danych klienta ).
Dane mogą być zmienione ręcznie, są to:

Data sprzedaży,

Sposób zapłaty - gotówka czy przelew,

Termin płatności [dni].

Po zaznaczeniu opcji:
Nazwa obiektu,

Numer umowy,

Miesiąc płatności,
do wygenerowanych pozycji faktury zostaną dodane uszczegóławiające opisy.

10.3.1.4 Podsumowanie pracy kreatora

Okno zawiera podsumowanie dotyczące wygenerowanych dokumentów.

161
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10.3.2 Faktura korygująca

Korekta faktury może być wystawiona tylko dla zamkniętego dokumentu. Aby wystawić
fakturę korygującą, należy zaznaczyć dokument, do którego będzie wystawiana korekta,
następnie kliknąć ikonę.

Ikona korekty faktury
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Po kliknięciu korekty dokumentu, możliwa jest edycja pozycji faktury oraz wprowadzenie
zmian. Na podstawie zmian zostanie wygenerowana faktura korygująca, powiązana ze
źródłowym dokumentem.

10.4 Dane obiektów

Zakładka zawiera dane:
lista klientów - wyświetla listę klientów w systemie,

lista obiektów - w zależności od wybranego klienta wyświetla jego obiekty, a przy wyborze 
wszystkie obiekty - wyświetla wszystkie wprowadzone do systemu obiekty,
nieprzypisane obiekty - wyświetla listę obiektów, które nie są przypisane do żadnego
klienta.

Wyszukiwanie obiektu możliwe jest po wyborze ikony szukania.

Ikona szukania

 



KronosNET 2.2348

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Po wyborze obiektu lub klienta dostępne są do podglądu dane:

Szczegółowe dane - nazwa, adres, kontakty obiektu lub klienta

Umowy - podgląd umów na obiekcie lub wszystkich umów klienta

Płatności - lista płatności w zadanym okresie związanych z danym
klientem bądź obiektami

Po wyborze klienta dostępne są dodatkowe dane:

 Rozliczenie z klientem za zadany okres - lista faktur klienta.

10.5 Zestawienia

Z zakładki Zestawienia możliwe są do wyboru następujące wykazy:

Zestawienie niezapłaconych faktur - zestawienie niezapłaconych
faktur klientów, stworzonych w zadanym okresie, z możliwością
przefiltrowania dokumentów z przekroczonym terminem płatności
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Zestawienie klientów zalegających z opłatami - zadłużeni klienci wraz
z informacją o wysokości zadłużenia

Zestawienie wielkości sprzedaży - przedstawienie w postaci tabeli lub
wykresu wartości sprzedaży za dany okres

Zestawienie przychodów - lista klientów z informacją o należnościach
uregulowanych i zaległych w zadanym okresie.

Zestawienie wygenerowanych faktur - lista wygenerowanych faktur
przy użyciu kreatora w zadanym okresie.

Zestawienie rejestru podatku - rejestr sprzedaży z uwzględnieniem
podatku

Zestawienia można drukować, wysłać mailem lub zapisać do pliku przy pomocy ikon:

Drukowania

Wysyłania

Eksportowania

   

10.6 Notatki systemowe

W zakładce Notatki systemowe można wprowadzać do systemu ogólne notatki, które nie są
powiązane z żadnym obiektem.  Pełnią one rolę tablicy informacyjnej. Notatki można
dodawać, edytować oraz usuwać z poziomu każdej konsoli za pomocą ikon:

Dodawania

Edytowania

Usuwania

Ikona służy do odświeżenia listy notatek w systemie (może być
potrzebna, gdy notatki wprowadzane są jednocześnie w kilku
Konsolach).

Aby wprowadzić notatkę, należy podać okres, w którym będzie ważna (notatki przyszłe lub
przeterminowane nie będą pokazywane) oraz jej treść.

10.7 Eksport/import do zewnętrznych systemów

Po dodaniu w konfiguracji Konsoli Rozliczeń  biblioteki importu\eksportu do zewnętrznych
systemów, możliwa jest współpracy Konsoli Rozliczeń z  systemami finansowo-księgowymi.

405
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Funkcja eksportu/importu dostepna jest z menu górnego - narzędzia. Pozwala uzgadniać
listy klientów, faktury i wysokość należności.

Po wyborze biblioteki (formatu eksportu i importu) możemy eksportować dane:
uzgodnij listę klientów,

aktualizacja należności,

aktulizacja faktur,

lub importować następujące dane:
uzgodnij listę klientów,
o tylko aktualizacja istniejących danych klientów,
o pełne uzgodnienie (dodanie, modyfikacja, usunięcie).

Lista formatów eksportu i importu stale jest poszerzana. W sprawie możliwości integracji z
konkretnym systemem finansowo-księgowym prosimy o kontakt z dystrybutorem programu
Kronos lub producentem.
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11 Konsola Alarmowa

Konsola pozwala na podgląd podstawowych danych określonych obiektów w systemie. 
Służy  również  do  otrzymywania  wybranych  alarmów  z  systemu  lub  bezpośrednio  ze
sterownika systemu KronosNET2.
Umożliwia  przesyłanie  informacji  o  alarmie  do  innych  instytucji  prowadzących  monitoring
(policja, straż pożarna, portiernia budynku) oraz przy użyciu dodatkowych bibliotek, pozwala
na retransmisję alarmu do zewnętrznych systemów.

11.1 Podstawowa obsługa

Ekran Konsoli Alarmowej możemy podzielić na obszary:
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A Lista obiektów - lista dostępnych w konsoli obiektów

B Lista alarmów - lista obiektów bedących w danym momencie w stanie
alarmowym (patrz Obsługa alarmu )

C Obszar danych wybranego obiektu

D Aktualne zdarzenia konsoli 

354



KronosNET 2.2354

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

E Data i czas systemowy oraz Informacja o stanie Konsoli (buźka )

F Menu górne

W menu górnym dostępne są opcje:
O programie - informacje nt. licencji,

Konfiguracja ,

Koniec.

11.2 Obsługa alarmu

Po  otrzymaniu  alarmu  lista  alarmów  zaznaczona  jest  na  czerwono  oraz  do  czasu
potwierdzenia  odtwarzany  jest  wybrany  wcześniej  sygnał  dźwiękowy  (patrz  konfiguracja
Program ).
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Po wyborze obiektu, z którego otrzymano informacje o alarmie należy
go  potwierdzić  poprzez  kliknięcie  ikony  potwierdzenia,  sygnał
alarmowy przestanie być odtwarzany.

 

Po zakończeniu obsługi alarmu należy usunąć  go z  obsługi  poprzez
kliknięcie ikony kosza.

Zdarzenia  obsługi  alarmu  są  przesyłane  zwrotnie  do  systemu  KronosNET2,  gdzie
użytkownik  Konsoli  Monitoringu  może  podglądać  aktualny  stan  alarmu  w  Konsoli
Alarmowej.

11.3 Konfiguracja

Dostępna konfiguracja Konsoli Alarmowej z menu górnego:
Program ,

245

356



KronosNET 2.2356

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Sterownik ,

Retransmisja ,

Hasło .

11.3.1 Program

Konfiguracja Konsoli Alarmowej:
tryb pracy:
o Konsola Alarmowa - sygnały ze Sterownik a skonfigurowanego w  Konsoli Alarmowej

są odbierane lokalnie,
o Konsola  Alarmowa  z  retransmisją  sygnałów  -  sygnały  ze  Sterownik a

skonfigurowanego  w  Konsoli  Alarmowej  są  przesyłane  do  systemu  KronosNET  2.1
(Kernel).  W  konfiguracji  sterownika  Konsoli  Alarmowej  należy  zaznaczyć  opcję
"Komunikacja z użyciem potoków",

Ścieżka katalogu roboczego - ścieżka zapisu plików danych modułu,

Plik dźwiękowy - dźwięk alarmu,

Retransmituj do zewnętrznego systemu - alarmy będą retransmitowane do zewnętrznego
systemu i tam obsługiwane (konfiguracja retransmisji dostępna jest w menu Retransmisja)

:
o Ścieżka do biblioteki - biblioteka retransmisji do zewnętrznego systemu,

Wygaszacz ekranu - włączenie wygaszacza ekranu modułu,

Automatycznie otwieraj ostatni alarm,

Minimalizuj do tray,

Lista  adresów  sterowników  Konsoli  Alarmowej  -  Konsola  może  łączyć  się  z  kilkoma
sterownikami Konsoli Alarmowej pracujących w różnych instalacjach systemu KronosNET
2.1.
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Konfiguracja połączenia ze sterownikiem Konsoli Alarmowej , należy podać:
Nazwę- dowolna nazwa, która będzie wyświetlana na liście obiektów,

Adres IP - IP pod którym jest dostępny sterownik Konsoli Alarmowej,

Port - port nasłuchiwania sterownika Konsoli Alarmowej,

Identyfikator - numer konsoli wprowadzony w konfiguracji sterownika Konsoli Alarmowej,

Użyj  połączeń  szyfrowanych  -  włącza  szyfrowanie  ramek  pomiędzy  konsolą  a
sterownikiem:
o Klucz szyfrowania -  użyte hasło szyfrowania.

424
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11.3.2 Sterownik

Z konsolą  można  uruchomić  jeden dowolny  sterownik systemu KronosNET2, odbierający
sygnały z podłączonej bezpośrednio stacji.
Alarmy będą interpretowane tylko dla obiektów ze zdefiniowanym zgodnie urządzeniem typu
Konsola Alarmowa (Konsola Edycji - Urządzenia ).

Należy dodać wybrany sterownik oraz dodać odpowiadającą mu wtyczkę konfiguracyjną:
Nazwa sterownika, który z tego poziomu można:

dodać oraz usunąć

zatrzymać oraz uruchomić

przełączyć  w  tryb  ręczny  bądź  automatyczny  (automatyczne
uruchomienie sterownika po restarcie systemu operacyjnego)

Stan sterownika - informacja o aktualnym stanie sterownika,

Nazwa  wtyczki  -  wtyczka  konfiguracyjna  sterownika,  wyświetli  odpowiednie  opcje  dla
wybranego sterownika.

W  konfiguracji  dowolnego  sterownika  należy  zaznaczyć

opcję Komunikacja z użyciem potoków.
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11.3.3 Retransmisja

Konfiguracja  retransmisji  alarmów  z  Konsoli  Alarmowej  do  zewnętrznych  systemów
dostępna  jest  po  wybraniu  wtyczki,  odpowiedniej  dla  wybranej  bibioteki  retransmisji
(Konfiguracja programu ).356
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11.3.4 Hasło

W celu zwiększenia bezpieczeństwa dostępu do Konsoli Alarmowej jest możliwość
ustawienia hasła, które w zależności od ustawionych opcji, może być wymagane podczas:

otwierania,

zamykania,

dostępu do konfiguracji.

11.4 Obsługa obiektów

Dodanie oraz  aktualizacja  danych obiektu do  Konsoli  Alarmowej  następuję  automatycznie
poprzez sterownik Konsoli Alarmowej. W module widoczne są  obiekty dostępne z  Konsoli
Edycji, z  dodanym urządzeniem typu Konsola Alarmowa (Konsola  Edycji  -  urządzenia )
oraz  wybranym  sterownikiem  odpowiadającym  nazwie  sterownika  Konsoli  Alarmowej.  Na
liście parametrów urządzenia należy dodać paramert  "Alarm console identifier" z  numerem
Konsoli Alarmowej.

Numer  Konsoli  Alarmowej  ustawia  się  w  konfiguracji

sterownika na Liście autoryzowanych konsol (No.).

Po dodaniu obiektu do Konsoli Alarmowej przesyłane są tylko wybrane alarmy obiektu, w tym
celu należy ustawić retransmisję alarmu na obiekcie do modułu poprzez  sterownik Konsoli
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Alarmowej (Konsola Edycji - Akcje ).

Możliwa jest  również  retransmisja trybu serwisowego - na czas  serwisu alarmy  z  danego
obiektu nie będą generowane w Konsoli Alarmowej.

213
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12 Program narzędziowy Tools

W pakiecie dystrybucyjnym znajduje się program KronosTools. Jest to program stosowany
do diagnozy, zarządzania systemem oraz konfiguracji poszczególnych modułów.

Konfiguracja zawsze dotyczy modułów zainstalowanych na komputerze, na którym
uruchomiono program Tools. Należy o tym pamiętać, przystępując do zmian w konfiguracji w
przypadku instalacji rozproszonych. 

Moduł  ten  powinien  być  dostępny  tylko  i  wyłącznie  dla

doświadczonych użytkowników, ponieważ  jego  niewłaściwe

użycie,  może  spowodować  wystąpienie  awarii  systemu  i

nieodwracalne straty.

12.1 Podstawowa obsługa

Po uruchomieniu modułu mamy dostęp do opcji:

System  - zarejestrowane moduły w Kerenlu, konta użytkowników oraz zdarzenia
systemowe,
Usługi  - lokalna lista zainstalowanych usług systemu KronosNET2,

Konfiguracja  - lokalna konfiguracja modułów systemu KronosNET2.

364

371

374



KronosNET 2.2364

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

12.2 System

Korzystanie z tej grupy opcji wymaga zarejestrowania w jednym z Kerneli. Może to być
wykonane poprzez wybranie odpowiedniej opcji z menu Programy lub program wykona to
automatycznie wyświetlając okno “Rejestracji”.

12.2.1 Moduły

Funkcja pozwala na uzyskanie informacji o wszystkich modułach systemu KronosNET
zarejestrowanych w danym Kernelu, wraz z informacjami dotyczącymi:

IP - adres IP modułu,
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Nazwa - nazwa modułu,

Typ - typ modułu (Kernel, konsola, sterownik),

Stan - aktywny bądź nieaktywny (w stanie uśpienia),

Błąd - informacja o zgłoszeniu błędu przez dany moduł,

Obecny/Nieobecny - informacja o zarejestrowaniu bądź braku rejestracji w Kernelu.

Modułem aktywnym nazywamy moduły pracujące w systemie, natomiast moduł nieaktywny
to moduł w stanie uśpienia, czyli niepracujący, np.: sterownik niepracujący jest połączony z
Kernelem, ale nie odbiera sygnałów ze stacji bazowej. 
Przycisk odświeżania  służy do odświeżenia listy modułów.

Odświeżanie

Za pomocą przycisków włącz/wyłącz można zmienić status modułu na aktywny lub
nieaktywny. Aby to zrobić, należy zaznaczyć odpowiedni moduł na liście, a następnie kliknąć
odpowiedni przycisk.

Włączanie
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Wyłączanie

Sterowanie modułami możliwe jest tylko w przypadku

aktywacji odpowiedniej opcji w konfiguracji Kernela.

Domyślnym trybem jest tryb automatyczny, który

uniemożliwia użytkownikowi zmianę stanu modułu

(Konfiguracja Kernela )

W trybie automatycznym Kernel automatycznie próbuje budzić wszystkie moduły zaraz po
ich rejestracji w Kernelu, natomist w trybie ręcznym wszystkie są uśpione do czasu wydania
odpowiedniej decyzji o obudzeniu przez użytkownika (Konfiguracja Ogólna  Kernela).

W trybie automatycznym w momencie uśpienia lub zatrzymania pracy jednego z modułów
do pracy automatycznie zostaje uruchomiony inny moduł o tej samej nazwie jeżeli znajduje
się w systemie i jest zarejestrowany w Kernelu. Dlatego też bezwzględnie wymaganym jest
ustawianie różnych nazw modułów w systemie w przypadku, gdy nie chcemy, aby część z
nich odgrywała rolę tylko kopii zapasowych. 

12.2.2 Użytkownicy

Przycisk Użytkownicy otwiera sekcję zarządzania użytkownikami. 

Usunięcie wszystkich użytkowników lub odebranie

wszystkim użytkownikom praw administracyjnych zablokuje

dostęp do systemu!
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Po lewej stronie znajduje się lista użytkowników w systemie. Po kliknięciu na konkretnego
użytkownika po prawej stronie pojawia się lista jego uprawnień.

Po wprowadzeniu zmian w liście użytkowników, należy je wpisać do bazy danych,
akceptując je przyciskiem:

 

System rozróżnia wielkość liter dla hasła użytkownika.

12.2.2.1 Dodanie użytkownika

Aby dodać użytkownika w systemie, należy kliknąć przycisk dodawania, a następnie podać
login i nazwę użytkownika.
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Dodawanie

Użytkownik używa loginu do zarejestrowania się w systemie. Nazwa służy do pełniejszej
identyfikacji użytkownika przez operatora (może to być np. imię i nazwisko osoby, nazwa
firmy itp.).

12.2.2.2 Nadanie użytkownikowi hasła

Po stworzeniu użytkownika należy nadać mu hasło, robimy to zaznaczając użytkownika na
liście, a następnie wybierając przycisk nadania hasła.

Nadanie hasła

  
Hasło może być tekstowe:

lub proste (dla Konsoli Dotykowej ):398
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Użytkownik może posiadać tylko jedno hasło: tekstowe lub proste.
Ustawienie nowego hasła kasuje poprzednie istniejące.

12.2.2.3 Nadanie praw użytkownikowi

Po stworzeniu nowego użytkownika, należy mu nadać prawa do obsługi systemu. 

Odpowiednie prawa należy zaznaczyć na liście po prawej stronie okna.
Uprawnienia podzielone są na moduły:

Konsola Monitoringu,

Konsola Serwis,

Konsola Rozliczeń,

Konsola Edycji,

Narzędzia,

Wszystkie Konsole.
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12.2.2.4 Usuwanie użytkownika

Aby usunąć użytkownika, należy zaznaczyć go na liście i kliknąć przycisk usunięcia oraz
potwierdzić operację w poniższym oknie:

Usunięcie

12.2.2.5 Przywrócenie użytkownika domyślnego

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu okaże się, że trzeba usunąć wszystkich użytkowników
systemu, należy wykonać poniższą procedurę:
1. Zatrzymać usługę Kernel,
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2. Usunąć plik security.dat z katalogu KronosNET2,
3. Uruchomić usługę Kernel.

W jej wyniku w systemie zostanie odtworzony użytkownik next z hasłem: next z pełnymi
uprawnieniami.

12.2.3 Zdarzenia

Znajduje się tutaj lista zdarzeń informacyjnych oraz błędów zarejestrowanych w danym
Kernelu.

Błąd jest to nieprawidłowe działanie programu spowodowane np. złą konfiguracją, brakiem
połączenia z Kernelem, brakiem połączenia z urządzeniem itp. Natomiast zdarzeniem
nazywamy każdą istotną czynność wykonana w systemie, np. zalogowanie się,
uruchomienie modułu, rozpoczęcie obsługi alarmu itp.
Na liście powyżej znajdują się otwarte ostatnie 64 błędy, które pojawiły się w systemie. Za
pomocą przycisku można odświeżyć listę.
Przyciskiem usuń wszystkie dezaktywujemy informację o bieżących błędach, natomiast
przycisk punkt kontrolny  pozwala na wstawienie na listę punktu kontrolnego (zdarzenia
informacyjnego). Służy on do zaznaczenia w historii zdarzeń systemowych faktu kontroli
systemu przez administratora.

Poniżej znajduje się lista zdarzeń, którą można można wyświetlić podając:
okres, 

typ zdarzenia:
o wszystko - lista wszystkich zdarzeń,
o informacja - zdarzenia informacyjne (np. odebranie alarmu),
o błąd - lista zdarzeń z informacją o błędach.

Ponadto zdarzenia można  filtrować wprowadzając odpowiednie wartości do pola filtr.
Listę taką można zapisać za pomocą przycisku eksportu . W przypadku awarii systemu
serwis producenta wymaga wysłania wyeksportowanej listy zdarzeń z okresu wystąpienia
błędu. 

Odświeżanie

Usuń wszystkie

Punkt kontrolny

Eksport

12.3 Usługi

Znajduje się tutaj lista usług systemowych programu Kronos NET lub usługi silnika bazy
danych wraz z ich stanem i opcją uruchomienia.
Lista uwzględnia tylko moduły zainstalowane na komputerze, na którym uruchomiony jest
Tools.
Usługą programu KronosNET jest:
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Kernel, który odpowiada za analizę sygnałów, udostępnianie danych czy też logowanie
pracy systemu, 
sterownik, który odpowiada za odbiór sygnałów z urządzeń/urządzenia,

inna usługa systemu, która odpowiada za wysłanie zestawienia do klienta (MailGate),
retransmisje sygnału do Konsoli Alarmowej, wysyłanie powiadamiających smsów do
klienta (GSMGate).

12.3.1 Uruchomienie/Zatrzymanie usługi

Aby uruchomić/zatrzymać usługę, należy zaznaczyć ją na liście i wybrać przycisk uruchom /
stop. Operację można również wykonać poprzez klikniecie na usłudze prawym przyciskiem
myszy i wybranie opcji Uruchom/Zatrzymaj.

uruchom

stop

Zatrzymanie i uruchomienie jest wymagane do pobrania

nowej konfiguracji modułu. Zaleca się również, aby

ostatnim wyłączanym modułem był Kernel.

12.3.2 Tryb ręczny/automatyczny uruchomienia usługi

Aby zmienić tryb uruchomienia usługi, należy zaznaczyć ją na liście i wybrać przycisk trybu.
Operacje można również wykonać poprzez kliknięcie na usłudze prawym przyciskiem
myszy i wybranie opcji Tryb automatyczny.
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Tryb automatyczny wymusza start usługi przy każdym uruchomieniu systemu Windows,
natomiast tryb ręczny wymaga uruchomienia usługi za pomocą programu Tools. Zalecanym
trybem uruchomienia jest automatyczny, ponieważ zapewnia prawidłową pracę systemu po
uruchomieniu komputera.

Tryb ręczny/automatyczny

12.3.3 Dodanie usługi

Aby dodać usługę, należy na liście usług kliknąć prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję 
Dodaj  lub kliknąć na przycisk  dodawania.

Dodawanie

Następnie należy wybrać odpowiedni plik z katalogu KronosNET2 i kliknąć przycisk Otwórz. 

Po zainstalowaniu usługi pojawi się stosowny komunikat.

12.3.4 Usuwanie usługi

Aby usunąć usługę, należy kliknąć na niej prawym przyciskiem myszy i wybrać opcje Usuń
lub zaznaczyć ją na liście i kliknąć przycisk usuwania. Po pojawieniu się okna dialogowego z
pytaniem czy usługa ma być usunięta i wybraniu akceptacji usługa zostanie odinstalowana. 

Usuwanie

Usunięcie usugi z listy nie usuwa związanego z nią pliku

wykonywalnego.

12.3.5 Aktualizacja usługi

Aby zaktualizować usługę, należy kliknąć prawym przyciskiem na usłudze, którą użytkownik
chce zaktualizować i wybrać opcję aktualizuj lub zaznaczyć usługę na liście i kliknąć
przycisk aktualizacji. Następnie należy wybrać plik do aktualizacji i kliknąć otwórz. Po
zaktualizowaniu usługi pojawi się komunikat. 

Aktualizacja

Funkcja aktualizacji automatycznie zatrzyma usługę, podmieni wskazany plik i uruchomi
ponownie usługę.
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12.3.6 Odśwież

Aby odświeżyć listę usług, należy kliknąć przycisk odświeżania lub kliknąć prawym
przyciskiem na liście usług i wybrać opcje Odśwież.

Odśwież

12.4 Konfiguracja

Sekcja  ta  pozwala  na  modyfikację  ustawień  poszczególnych  modułów  systemu
zainstalowanych na danym komputerze. 
Konfigurację danego modułu/sterownika nazywamy wtyczką konfiguracyjną. 

W celu zmiany ustawienia należy wejść na odpowiednią konfigurację, dokonać odpowiednich
zmian, a następnie kliknąć ikonę w celu:

zaakceptowania zmiany

anulowania zapisu 

 

Listę dostępnych wtyczek można edytować. Szczegóły znajdują się w  rodziale Wtyczki .
Wszelkie ustawienia zapisywane są w lokalnym rejestrze systemowym. 

Zmiany  w  konfiguracji  danego  modułu  wymagają  jego
ponownego uruchomienia.

12.4.1 Ogólna

Konfiguracją  ogólna  dotyczy  ustawień  związanych  ze  wszystkimi  modułami  systemu
zainstalowanymi na danym komputerze.
Należy tutaj podać:

Lista Kerneli - adres IP oraz port Kernela lub Kerneli, z którym moduły będą próbowały się
łączyć,
Maksymalny czas oczekiwania na odpowiedź z  Kernela [s]  -  czas  po jakim moduł  zgłosi
błąd komunikacji z Kernelem (domyślnie 60 sekund),
Katalog programu - lokalizacja plików programu oraz bazy danych w przypadku serwera,

Zastosuj klucz szyfrowania - włączenie szyfrowania oraz ustalenie klucza, po włączeniu tej
funkcji  przesyłane  dane  pomiedzy  modułami  będą  szyfrowane.  Klucz  powinien  być  w
postaci szesnastkowej, czyli  kombinacji cyfr od 0-9 i liter od A-F,
Rozmiar czcionki -  wielkość czcionki w każdym module,

Maksymalny czas obowiązywania notatki - czas ważności notatki, utworzonej w konsoli,

Sposób  zapisu  konfiguracji  -  określenie  miejsca,  w  które  mają  zostać  zapisane
konfiguracje konsol oraz sterowników: 

438
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o Globalny  -  taka  sama  konfiguracja  dla  wszystkich  użytkowników  systemu  (gałąź
HKEY_LOCAL_MACHINE w rejestrze),
o Dla użytkownika - indywidualna konfiguracja dla poszczególnych użytkowników systemu

(gałąź HKEY_CURRENT_USER w rejestrze).

Należy  pamiętać  o  ustawieniu  wszędzie  tego  samego
klucza szyfrowania w przeciwnym razie moduły nie będą się
ze sobą komunikować.

Dla listy kerneli są możliwe opcje:

dodawanie

usuwanie
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edycja

Dodając nowy Kernel należy podać:
Nazwę - nazwa Kernela (informacyjnie),

IP lub host - adres IP lub nazwe serwera,

Port - port nasłuchiwania usługi Kernel (zdefiniowany dla Kernela w Konfiguracja ogólna
kernela ).

Gdy na liście znajduje się więcej niż jeden Kernel, moduł po uruchomieniu będzie do skutku
sprawdzał połączenie z każdym kolejnym Kernelem. W przypadku braku połączenia nawiąże
sesję ponownie zaczynając od pierwszego Kernela.

Priorytet Kernela można zmienić używając ikon:

strzałka w górę

strzałka w dół

12.4.2 Kernel

Konfiguracja centralnego modułu systemu odpowiedzialnego za: 
przetwarzanie sygnałów, 

udostępnianie danych z bazy danych,

kontrolę pracy pozostałych modułów.

12.4.2.1 Ogólne

W konfiguracji ogólnej podajemy podstawowe dane dla usługi Kernel, takie jak:
Nazwa Kernela - nazwa usługi Kernel,

Statyczny  adres  IP  Kernela  -  adres, który  podaje  Kernel  jako  swój  adres  IP  ignorując
ustawienia komputera,

376
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Port Kernela - port nasłuchiwania, do komunikacji z innymi modułami,

Ciąg połączenia z bazą danych - dane dostępowe dla Kernela do silnika bazy danych SQL,
aby  skonfigurować  połączenie  należy  kliknąć  ikonę  wyszukania  oraz  podać  dane
dostępowe (szczegóły w Ciąg połączenia z bazą danych ),

wyszukiwanie

Czyszczenie bazy danych - uaktywnia funkcje automatycznego czyszczenia bazy danych
z nieaktualnych wpisów, takich jak zakończenie blokady czy też przedawnione funkcje
czasu,
Zachowaj  niepowiązane osoby  -  zaznaczenie  opcji  spowoduje,  że  osoby,  które  nie  są
przypisane do żadnego z obiektów, nie zostaną usnięte z zakładki Definicje->Lista osób w
Konsoli Edycji,
Kontrola licencj i poprzez sterownik  - po aktywacji opcji dane dotyczące licencji programu
nie są bezpośrednio pobierane z  klucza HASP podłączonego do komputera z  Kernelem,
tylko z innego stanowiska z uruchomioną usługą klucza zdalnego RemoteHASP  (opcja
dla instalacji pracujących na wirtualnych serwerach),
Automatyczny  start  wszystkich  modułów -  wszystkie  moduły  są  w  trybie  aktywnym  po
podłączeniu  do  Kernela  i  możliwości  manualnego  sterowania  ich  aktywnością.  W
przeciwnym razie należy ręcznie uruchomić każdy z modułów z poziomu Tools (zakładka
Moduły ),
Zdalne  zarządzanie  -  włącza/wyłącza  możliwość  zdalnego  zarządzania.  Kernel  zbiera
dane systemowe lecz ich nie udostępnia, nie jest też możliwe połączenie z poziomu Tools,
Maksymalny czas retransmisj i - okres czasu, w ciągu którego sygnał musi zostać wysłany
do obcej instalacji lub modułu wyjściowego. Jeżeli czas zostanie przekroczony, sygnał nie
zostanie retransmitowany przez Kernel, a system wygeneruje błąd,
Koryguj  większą  różnicę  czasu  miedzy  modułami  niż  [s]  -  maksymalna  rozbieżność
czasów, na jaki pozwala system pomiędzy komputerami. Wszystkie komputery  powinny
pobierać  czas  z  serwera Kronos  NET (z  modułu Kernel), a nie z  Internetu, należy  więc
bezwzględnie  wyłączyć  opcję  synchronizacji  czasu  przez  Windows  i  stosować
mechanizmy Kronos NET. Nie zalecane jest ustawienie różnicy czasu poniżej 15 sekund,
Ignorowanie sygnałów zablokowanych - włącza/wyłącza opcję zapisu do bazy sygnałów  z
zablokowanych obiektów (zaleca się pozostawienie opcji załączonej),
Uruchomienie obsługi Konsoli Monitoringu - uaktywnia funkcję obsługi Konsol Monitoringu, 

Uruchomienie obsługi Konsoli Serwisu - uaktywnia funkcję obsługi Konsol Serwisu,

Uruchomienie obsługi Konsoli Edycj i - uaktywnia funkcję obsługi Konsol Edycji, 

Uruchomienie obsługi Konsoli Rozliczeń - uaktywnia funkcję obsługi Konsol Rozliczeń, 

Przesyłanie  bieżących  zdarzeń  -  uaktywnia  funkcję  aktualizacji  bieżących  zdarzeń  na
zakładce stanu,
Przesyłanie  danych  tablicy  synoptycznej  -  uaktywnia  funkcję  aktualizacji  danych  tablicy
synoptycznej  (zaleca się wyłączyć, aby zminimalizować zbędne obciążenie systemu),
Normalizuj tylko opóźnione alarmy - funkcja włącza automatyczne usuwanie tylko
opóźnionych alarmów w przypadku odbioru alarmu o priorytecie przeciwnym (szczegóły
dotyczące normalizacji alarmów w rozdziale Globalne alarmy ).
Zgłaszaj  brak połaczenia Konsol Monitoringu
jako błąd 

zaznaczenie  opcji  sprawi,  że  każdy  brak
połączenia  konsol  z  Kernelem  będzie
zgłaszany jako błąd w  przeciwnym razie jako
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Zgłaszaj  brak połaczenia Konsol Edycj i jako
bład 
Zgłaszaj  brak połaczenia Konsol Serwisu
jako błąd 
Zgłaszaj  brak połaczenia Modułu Tools jako
błąd 
Zgłaszaj  brak połaczenia Konsol Wideo jako
błąd 
Zgłaszaj  brak połaczenia Konsol Rozliczeń
jako błąd 
Zgłaszaj  brak połaczenia Dotykowych
Konsol Monitoringu jako błąd 

zdarzenie informacyjne.

W konfiguracji ogólnej definiujemy również dni weekendu dla systemu konieczne dla
ustalenia funkcji na obiektach.
Domyślnie zaznaczonymi jest sobota - niedziela.

12.4.2.1.1  Ciąg połączenia z bazą danych

Kernel wykorzystuje silnik bazodanowy Microsoft SQL, do którego uruchomienia należy
podać:

Nazwa hosta -  nazwę lub adres IP komputera oraz instancję bazy danych,

Logowanie zintegrowane - w zależności od typu instalacji silnika bazy danych. W
przypadku wyłączenia logowania zintegrowanego należy dodatkowo podać:
o Nazwa użytkownika - użytkownik silnika bazy danych,
o Hasło - hasło dostępowe do silnika bazy danych.

Jeżeli baza danych znajduje się na tym samym komputerze, nie trzeba wybierać opcji
Logowania zintegrowanego. Kronos użyje wówczas wbudowanych zabezpieczeń systemu
Windows NT. Należy wówczas wpisać:

Nazwa hosta: localhost,

Logowanie zintegrowane: tak.

Jeżeli silnik bazy danych został zainstalowany z pakietu instalacyjnego firmy NEXT!, hasłem i
użytkownikiem do połączenia z bazą danych jest: sa.

W przypadku niestandardowej instalacji serwera SQL (np. MS SQL Express 2005), należy
przykładowo wpisać:

Nazwa hosta: 127.0.0.1\sqlexpress,

Logowanie zintegrowane: nie,

Nazwa użytkownika: sa,

Hasło: sa.
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Użytkownik, który łączy się do bazy danych, musi posiadać
odpowiednie uprawnienia dostępu do bazy KronosNET

W  konfiguracji  dowolnego  sterownika  należy  zaznaczyć

opcję Komunikacja z użyciem potoków.

12.4.2.2 Obce instalacje

Lista obcych instalacji (np. innych agencji ochrony), których używa system Kronos. Obca
instalacja jest to odrębna instalacja KronosNET, do której można retransmitować alarmy i
przyjmować zwrotnie od nich informacje na temat obsługi alarmów. 

Kernel w  głównej  oraz  obcych instalacjach musi być  w  tej
samej wersji.
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W celu retransmitowania alarmów do innych instalacji należy uwierzytelnić obie instalacje
między sobą podając:

Nazwa - nazwa obcego kernela,

Numer instalacji - numer obcej instalacji,

IP lub host - adres IP, na który należy wysyłać retransmitowane alarmy,

Port - ustalony port wymiany informacji pomiędzy instalacjami,

Klucz szyfrowania - ustalony klucz szyfrowania wychodzących danych pomiędzy
instalacjami.
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Podając obce instalacje globalnie definiujemy również czas obsługi alarmu po stronie
instalacji obcej. Po upływie tego czasu dane retransmitowanego obiektu nie będą dłużej
dostępne w obcym kernelu.

Obce instalacje na liście można:

dodawać

edytować

usuwać

12.4.2.3 Powiadomienie SMS

Funkcja służy do automatycznego wysyłania SMSów o błędach. Po włączeniu tej  funkcji na
podane  numery  będą  wysyłane  wszystkie  błędy  systemowe.  SMS  będą  wysyłane  przez
skonfigurowany  modem  służący  wyłącznie  do  tego  celu. Możliwe  jest  również  odwołanie
błędu, jeśli z uprawnionego numeru modem otrzyma sygnał dzwonienia.
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Powiadomienie sms -  uaktywnia funkcję automatycznego wysyłania smsów  o błędach w
systemie,
Maksymalna ilość SMSów na  godzinę  -  maksymalna  ilość  SMSów, które  mogą  zostać
wysłane w ciągu godziny,
Typ modemu - typ modemu podłączonego do komputera,

PIN - kod pin karty znajdującej się w modemie,

Port com modemu - port com, na którym podłączony jest modem,

Prędkość - prędkość modemu,

Wyłączanie błędów przez CLIP na czas [s]  - automatyczne wyłączenie błędu w  systemie
na zadany okres czasu,
Użyj  konwersj i  znaków -  zamiana  znaków  narodowych  (charakterystyczne  znaki  dla
danego narodu) na format uniwersalny, 
Numery telefonów - numery telefonów na które będą posyłane wiadomości o błędach.

12.4.2.4 Grupy obiektów

W  zakładce  definiujemy  dostępne  grupy  obiektów  oraz  przypisujemy  je  do  wybranych
modułów (konsol) z możliwością ustalenia, jakie alarmy będą obsługiwane przez  wskazaną
Konsolę Monitoringu.
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Jedna grupa może skupiać kilka obiektów. Po przypisaniu takiej grupy do konsoli, wyświetla
ona tylko dane obiektów z wybranych grup.
Same  obiekty  przypisujemy  do  grup  obiektów  w  Konsoli  Edycji  (Zakładka  konta,  dane
podstawowe obiektu - Ogólne ).

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

Jeśli Konsola obsługuje alarmy, możemy przypisać do niej priorytety alarmów , jakie będą
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do niej  wysyłane przez  Kernel. Wpisanie  '*'  spowoduje  wysyłanie  wszystkich alarmów  do
wskazanej konsoli.

1. Wszystkie  zmiany  będą  dostępne  po  restarcie  usługi
Kernel.

2. Zaleca  się  pozostawienie  w  systemie  jednej  Konsoli
obsługującej  wszystkie  grupy  obiektów  oraz  priorytetów
alarmów.

3. Brak wpisu *,*,* spowoduje, że Konsole nie wymienione z
nazwy nie będą w stanie zarejestrować się w systemie.

12.4.2.5 Hasła modułów

W zakładce definiujemy hasła dla modułów, które obok autoryzacji użytkowników  może być
dodatkowym zabezpieczeniem - ograniczeniem dostępu dla nieautoryzowanych konsol oraz
sterowników w systemie.

Nalezy podać nazwę modułu oraz hasło modułu zdefiniowane w jego lokalnej konfiguracji.

Jeśli lista jest pusta, autoryzacja modułów jest wyłączona.
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12.4.2.6 Funkcje czasu

Ustawienia  dotyczące  generowania  alarmów  z  funkcji  czasu przez  system  pozwalają  na
wyłączenie funkcji czasu lub opóźnienie generowania funkcji:

Generuj  alarmy  ze  ścieżek z  ostatnich  [godz]  -  określa  czas  wstecz,  z  którego  będą
generowane braki odczytów punktów ścieżek,
Aktywuj  funkcje czasu po  starcie  Kernela  [min]  -  uaktywania  działanie  funkcji  czasu po
określonym czasie od startu Kernela:
o jeśli opcja jest wyłączona, Kernel nie kontroluje funkcji czasu,
o gdy czas jest ustawiony na '0' funkcje są sprawdzane automatycznie po starcie Kernela,

12.4.2.7 Nowe sygnały

Opcja  pozwala  na  automatyczne  dodawanie  nierozpoznanych sygnałów  przez  Kernel  do
obiektów wybranego typu, jeśli na obiekcie istnieje pasujące urządzenie.
Nowe sygnały mogą być dodawane do obiektów typu:

budynek,

osoba,

strażnik,

pojazd,

automat vendingowy.

Opcja jest  często  wykorzystywana  do  automatycznego  dodawania  sygnałów  typu odbicie
punktu, do urządzeń systemu aktywnej kontroli strażników. W opisie takiego sygnału znajduję
się data i czas odebrania sygnału przez Kernel.
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12.4.2.8 Kernele rezerwowe

W zakładce możemy ustawić tryb pracy Kerneli:

Tryb samodzielnej instalacji - dla systemu z jednym Kernelem,

Tryb centrów rezerwowych - dla systemu z Kernelami rezerwowymi.

Szczegóły  dotyczące  pracy  systemu z  Kernelami rezerwowymi znajduję  się  w  rozdziale
Centra rezerwowe .

W przypadku systemu z centrami rezerwowymi musimy określić  listę Kerneli nadrzędnych
oraz podrzędnych dla konfigurowanego Kernela.
Dla podrzędnych Kerneli należy podać Port połączenia podrzędnych Kerneli, oraz ich nazwę
oraz adres IP.

W celu połączenia z Kernelem nadrzędnym należy podać ich adres IP oraz port, na którym
Kernel nadrzędny oczekuje połączenia z Kernelem podrzędnym.
Jeśli na liście  nie  ma  Kerneli  nadrzędnych lub z  żadnym  z  nich nie  udało  się  ustanowić
pomyślnie połączenia, Kernel taki przejdzie w  tryb pracy w  przeciwnym wypadku będzie w
trybie uśpienia cały czas kontrolując połączenie. 
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12.4.2.9 Zaawansowane

W opcjach zaawansowanych możliwe jest zaznaczenie opcji:
Do połączenia z bazą danych używaj  - określenie biblioteki do operacji bazodanowych. Do
wyboru są opcje:
o biblioteka domyślna - zalecana biblioteka do operacji bazodanowych (dbxmss30.dll),
o biblioteka alternatywna - w przypadku nieprawidłowego działania biblioteki domyślnej, jest

możliwość  skorzystania  z  biblioteki  alternatywnej  (dbexpsda30.dll),  w  której  można
uruchomić  logowanie  zaznaczając  opcję  Logowanie  komunikacj i  z  serwerem
bazodanowym z wykorzystaniem DBMonitor,

Specjalne opcje Kernela:
o Możliwość  dodawania  tabel  i  wykonywania  zapytań  otrzymanych  od  modułów -  opcja

powoduje  dodanie  do  bazy  danych  dodatkowych  tabel,  które  są  wymagane  przy
specjalnych wersjach modułów. Przed  zaznaczeniem  opcji  proszę  skontatować  się  z
producentem systemu. 

12.4.3 Konsola Monitoringu

Lokalne ustawienia Konsoli Monitoringu.

12.4.3.1 Ogólne

Ustawienia ogólne dotyczące Konsoli Monitoringu:

Nazwa Konsoli -  nazwa Konsoli Monitoringu -  nazwy Konsol  nie  mogą  się  powtarzać  w
przeciwnym razie będą przełączane w tryb uśpienia,
Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów

),
Statyczny adres IP Konsoli - adres IP wyświetlany w tools obok nazwy,

Automatycznie  wylogowanie  po  czasie  (min)  -  wylogowanie  użytkownika  po  określonym
czasie bezczynności,
Domyślny czas pracy operatora [min],

Wymagane hasło  podczas  zamykania  programu  -  ustawianie  konieczności  podawania
hasła przy zamykaniu Konsoli,
Zarządzanie grupami:
o Używaj  modułu  zarządzania  grupami  interwencyjnymi  -  zaznaczenie  opcji  umożliwi

korzystanie z modułu Zarządzania grupami  w Konsoli Monitoringu,
o Rysuj  strzałki  na  mapach  -  włączenie  strzałek  informujących  o  przypisaniu  grupy

interwencyjnej do obiektu w alarmie,
oWyświetlaj  moduł  zarządzania  grupami  interwencyjnymi  tylko  po  kliknięciu  -  po

wyłączeniu moduł będzie się otwierał automatycznie po najechaniu kursorem myszy,
o Pokazuj  moduł  zarządzania  grupami  w  osobnym  oknie  -  moduł  otwarty  będzie  w

osobnym  oknie, dzięki  czemu można  ustalić  jego  rozmiar  i  wyświetlać  na  osobnym
monitorze,

Okres ważności pamięci podręcznej  - okres przez jaki dane obiektu będą zapamiętane w
pamięci Konsoli, co przyspiesza ponowne wyświetlanie danych obiektu bez  odwoływanie
się do bazy danych,
Pokazuj  informację o nowej  wiadomości - uaktywnia funkcję wyświetlania informacji o nowej
wiadomości,
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Pokazuj  informację  o  nowym  błędzie  -  błąd  w  systemie  zostanie  zasygnalizowany
odpowiednim oknem,
Pokazuj  pasek  nowości  -  uaktywnia  pasek  z  informacjami  o  alarmie,  w  momencie
wygenerowania alarmu,
Zarządzanie  panelem  obsługi  alarmu  -  uaktywnia  funkcję  wyświetlania  panelu  obsługi
alarmu:
o Pokazuj  panel obsługi alarmu w nowym oknie, 
o Pokazuj  panel obsługi alarmu tylko po kliknięciu -  wyłączenie  tej  opcji  spowoduje, że

panel będzie wyświetlał się po najechaniu na określony obszar w prawym górnym rogu
konsoli,

Odświeżaj  pozycję obiektu na mapie co [s]  -  okres  aktualizacji pozycji obiektu na mapie,
opcja nie dotyczy map google,
Zezwól na usuwanie alarmów i serwisów - wybór pomiędzy możliwością usuwania alarmów
lub serwisów, a koniecznością kończenia każdego zdarzenia raportem, 
Wyłącz  sortowanie  osób  -  opcja  wyłącza  możliwość  sortowania  osób.  Osoby  będą
sortowane po priorytecie. Opcja dotyczy okna obsługi alarmu i  serwisu oraz   w  danych
obiektu,
Wyłącz sortowanie sygnałów i zdarzeń- włącza/wyłącza możliwość sortowania sygnałów i
zdarzeń obiektu. Listy będą sortowane po czasie. Opcja dotyczy  okien podczas  obsługi
alarmu i serwisu oraz danych obiektu,
Wyłącz sortowanie alarmów - włącza/wyłącza możliwość sortowania alarmów. Listy będą
sortowane po wybranej kolumnie,
Wyłącz sortowanie serwisów - włącza/wyłącza możliwość sortowania serwisów. Listy będą
sortowane po wybranej kolumnie,
Wyświetlaj  wiele  danych  -  dotyczy  okien posiadających podmenu, pozwala  na  otwarcie
wielu okien,
Zezwalaj  na blokady  dłuższe niż 24h -  możliwość  ustawienia blokady funkcji dłuższej  niz
24h,
Zezwalaj  na zmianę czasu początkowego blokady tymczasowej  - włącza możliwość czasu
rozpoczęcia blokady tymczasowej  w  konsoli. Wyłączenie tej  opcji spowoduje  ustawienie
rozpoczęcia blokady na moment jej dodania,
Wyświetlaj  pełne listy  grup sygnałów - wyłaczenie tej  opcji spowoduje  wyświetlanie  tylko
grup, do  których przypisane  są  określone  funkcje. Dotyczy  zakładki  funkcji  czasu  oraz
ustawiania blokad tymczasowych,
Wyświetlaj  informację o przekroczeniu czasu dojazdu grupy interwencyjnej ,

Pozycj i  na  stronę -  określenie  maksymalnej  ilości  pozycji  pojawiających  się  na  mapie
podczas generowania historii,
Widoczność zakładek - włącza/wyłącza opcję widoczności zakłądek w Konsoli Monitoring.

12.4.3.2 Alarmy

Ustawienia dotyczące personalizacji obsługi alarmów:

Domyślne okno alarmu - wybór domyślnych danych po przejęciu alarmu,

Wymuś obejrzenie okna - po przejęciu alarmu wybrana zakładka zostanie wyświetlona w
przypadku, gdy zawiera jakieś dane,
Zablokuj  zmianę czasu zdarzeń w komiksie - blokuje możliwość zmiany czasu zdarzenia
wybranego z komiksu,
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Pokazuj  menu w komiksie - pokazuje listę wyboru po kliknięciu z komiksu, w przeciwnym
wypadku otwiera od razu okno z listą,
Spytaj  o działanie dla nowego alarmu - powiadamianie o nowym alarmie poprzez
wyskakujące okienko z możliwością wyboru akcji,
Pokaż zdalne alarmy - pokazuje listę alarmów zdalnych,

Pokaż opóźnione alarmy - pokazuje listę alarmów opóźnionych,

Włącz opcję "Usuń wszyskie alarmy tego typu" - wybór czy opcja jest dostępna po
kliknięciu na alarm prawym przyciskiem myszy,
Włącz opcję "Usuń wszystkie alarmy z grupy" - wybór czy opcja jest dostępna po kliknięciu
na alarm prawym przyciskiem myszy,
Domyślny kolor alarmu - zmiany koloru alarmu można dokonać klikając na pasek koloru
alarmu, a następnie należy wybrać kolor i kliknąć przycisk ok,
Domyślnie przejdź do zakładki przejętego alarmu - automatyczne otwieranie przejętego
alarmu,
Wyświetlaj  dane kolejnego alarmu - po zakończeniu obsługi alarmu, otwiera automatycznie
dane kolejnego alarmu będącego w obsłudze,
Zapytaj  przed przejęciem alarmu lub serwisu - uuaktywnia funkcje wyświetlenia okna
potwierdzenia przed przejęciem alarmu lub serwisu, 
Migaj  ikoną na pasku zadań przy nowym alarmie,

Zezwól na tworzenie raportów
automatycznych
Zezwól na tworzenie raportów
ręcznych
Zezwól na kończenie obsługi alarmu
bez tworzenia raportu

opcja  pozwala  na  włączenie/wyłączenie
widoczności przycisków  w  oknie kończenia obsługi
alarmu  otwieranego  po  kliknięciu  ikony  kosza  na
zakładce Alarmy,

Sygnały i zdarzenia sprzed alarmu [min] - opcja pozwala na dołączenie historycznych
sygnałów (z określonego przedziału, czasowego) do nowego alarmu z danego obiektu.

Dodatkowo możliwe do uzupełnienia są listy:
Lista rodzajów operacj i z komiksu alarmowego - zdefiniowane do wyboru inne zdarzenia z
komiksu alarmowego
Kolumny  listy  alarmów -  dostępne  w  zakładkach  nowe ,  aktywne ,  zdalne  oraz
opóźnione .

12.4.3.3 Serwisy

Ustawienia dotyczące personalizacji obsługi serwisów:

Domyślne  okno  serwisu  -  wybór  domyślnej  ramki  informacji  po  przejęciu  do  obsługi
serwisu,
Domyślny  czas  trwania  serwisu [min]  -  czas  przeznaczony  na  serwis  w  minutach.  Po
upływie  tego  czasu  każde  nowe  zdarzenie  alarmowe  generuje  alarm  (serwis  nie  jest
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zamykany jednak na potrzeby stworzenia raportu alarmowego) – w Konsoli przy tworzeniu
serwisu istnieje  możliwość  zwiększenia  czasu  serwisu  –  parametr  ten  jest  wyłącznie
domyślny,
Pokaż komunikat o końcu serwisu - po upłynięciu czasu serwisu pojawi się komunikat, że
obiekt został wycofany z serwisu,
Wyprzedzenie komunikatu o końcu serwisu [min]  -  czas  przypomnienia o kończeniu się
serwisu,
Dodaj  wszystkie osoby  obiektu do listy  dostępnych serwisantów -  osoby obiektu zostaną
dodane do listy serwisantów, którzy mogą serwisować dany obiekt,
Pokaż  zdalne  serwisy  -  lista  obiektów  serwisowanych  na  innych  konsolach  będzie
wyświetlana,
Doyślny  kolor serwisu -  zmiany koloru serwisu można dokonać  klikając  na pasek koloru
serwisu, a następnie należy wybrać kolor i kliknąc przycisk ok,
Sufiksy:
o Pokazuj  sufiks - włącza pokazywanie sufiksów w nazwach dokumentów serwisowych,
o Pokazuj  numer instalacj i,
o Pokazuj  rok,
o Pokazuj  miesiąc,
o Pokazuj  dzień,

Zezwól na tworzenie raportów
automatycznych
Zezwól  na  tworzenie  raportów
ręcznych
Zezwól na kończenie serwisu bez
tworzenia raportu

opcja  pozwala  na  włączenie/wyłączenie  widoczności
przycisków  w  oknie  kończenia  obsługi  serwisu
otwieranego  po  kliknięciu  ikony  kosza  na  zakładce
Serwisy.

Dla każdego dokumentu możemy zdefiniować kilka profili wydruków zawierające różne
sekcje dokumentu z możliwością dodania pola z podpisem do wybranej sekcji. Można
również dodać do profilu wydruku możliwość drukowania pustych pól.
Profile wydruku dokumentów dotyczą dokumentów serwisu, czyli:

Dokumenty serwisowe,

Dokumenty konserwacji,

Dokumenty instalacji,

Dokumenty modernizacji,

Dokumenty demontażu.

12.4.3.4 Raporty

Ustawienia dotyczące personalizacji obsługi raportów:

Dodaj  sygnały sprzed wystąpienia alarmu [min]  - ustawianie domyślnego okna czasowego
dla dołączania sygnałów  w  przypadku wyboru opcji  'z  poprzednimi sygnałami'  w  trakcie
tworzenia raportu,
Dodaj  zdarzenia  sprzed  wystąpienia  alarmu  [min]  -   ustawianie  domyślnego  okna
czasowego dla dołączania zdarzeń w przypadku wyboru opcji ’z poprzednimi zdarzeniami’
w trakcie tworzenia raportu,
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Numer raportu:
o Sufiks - sufiks dodawany na końcu nazwy raportu,
o Pokazuj  sufiks - pokazywanie sufiksu w nazwach raportów,
o Pokazuj  numer instalacj i,
o Pokazuj  rok,
o Pokazuj  miesiąc,
o Pokazuj  dzień,

Informuj  o  numerze  automatycznego  raportu  -  przy  zapisie  automatycznego  raportu
wyświetla informację o numerze. 

Typy raportów -  zdefiniowane typy podczas tworzenia raportów:
Informacyjny,

Alarmowy,

Serwisowy, 

Dzienny.

Dla każdego raportu możemy zdefiniować  kilka profili wydruków  zawierające  różne  sekcje
dokumentu z  możliwością dodania pola z  podpisem do wybranej  sekcji oraz  drukowaniem
pustych sekcji. Profile wydruku dotyczą raportów:

Informacyjny,

Alarmowy,

Serwisowy,

Dzienny.

Kolumny  alarmów,  serwisów i  wysłanych  grup  interwencyjnych  w raporcie  -  definiowanie,
które kolumny mają zostać pokazane na wydruku alarmów, serwisów  oraz  wysłanych grup
interwencyjnych na raporcie wraz z szerokością wybranej kolumny.

Kolumny  sygnałów dla  raportu  -  definiowanie,  które  kolumny  mają  zostać  pokazane  na
wydruku sygnałów na raporcie wraz z szerokością wybranej kolumny.

12.4.3.5 Zestawienia

Ustawienia dotyczące personalizacji zestawień"

Dołącz kolumne z numerem porządkowym - dołączą do zestawień dodatkową kolumnę,

Lista adresów mail - zdefiniowane adresy do wyboru przy wysyłania zestawienia pocztą
mail.

12.4.3.6 Sygnały i zdarzenia

Ustawienia dotyczące personalizacji wyświetlania sygnałów oraz zdarzeń:

Wyświetlanie sygnałów  -  wybór  okresu wyświetlanych sygnałów  i  zdarzeń po  przejęciu
alarmu,
Sygnały z góry na dół - ustawianie kierunku wyświetlania sygnałów, 

Pokaż sygnały i zdarzenia na oddzielnych listach,

Automatycznie  odświeżaj  sygnały  alarmów i  serwisów  -  włączenie  tej  opcji  powoduje
automatyczne odświeżanie list sygnałów w trakcie obsługi alarmów i serwisów,
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Automatycznie  odświeżaj  wymagane  sygnały  -  automatyczne  odświeżanie  listy
wymaganych sygnałów dla obiektu w serwisie,
Globalny  filtr  -  Filtr  sygnałów  dodawany  do  zakładki  stanu, alarmów, serwisów  oraz
zestawień,
Powrót do ostatniego sygnału po [s]  - kursor w oknie stanu wraca do najświeższej pozycji
po określonej ilości sekund bezczynności,
Kolumny sygnałów - definicja kolumn dla sygnałów oraz ich kolejności, w  której  mają być
wyświetlane,
Kolumny zdarzeń obiektu  - definicja kolumn dla zdarzeń obiektu oraz  kolejności, w  której
mają być wyświetlane,
Kolumny  zdarzeń  systemowych  -  definicja  kolumn  dla  zdarzeń  systemowych  oraz
kolejności, w której mają być wyświetlane,
Kolumny  zdarzeń i sygnałów dla zakładki  alarmów -  definicja  kolumn na  zbiorczej  liście
sygnałów i zdarzeń oraz kolejności, w której mają być wyświetlane,
Kolumny  zdarzeń  i  sygnałów  dla  zestawień  i  danych  obiektów  -  definicja  kolumn
zestawienia zdarzeń i sygnałów oraz kolejności, w której mają być wyświetlane.

12.4.3.7 Narzędzia

Za  pomocą  przycisku  plus  możliwe  jest  definiowanie  narzędzi,  czyli  zewnętrznych
programów uruchamianych z poziomu menu górnego konsoli (Podstawowa obsługa
)

Definiując narzędzia należy podać:

Typ, do wyboru: wtyczka OCX, aplikacja, strona WWW,

Etykietę - czyli dowolnie definiowaną nazwę narzędzia,

Nazwę - nazwę narzędzia (nazwa pliku, adres strony).

12.4.3.8 Komunikacja

Ustawienia dotyczące sterowania połączenia telefonicznymi, wysyłaniem sms oraz maili.

Komunikacja głosowa:
Aktywna - włączenie możliwości odbierania oraz wykonywania rozmów z poziomu Konsoli

41
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Monitoringu,
Rodzaj urządzenia:
oWavecom - modem GSM, obsługujący połączenia głosowe:

Parametry portu COM,
Kod pin telefonu komórkowego,

o TAPI - urządzenie obsługujące interfejs Telephony Application Programming Interface w
wersji 1.4:

Urządzenie - wybór urządzenia,
Używaj telefonu - zaznaczenie opcji powoduje wyświetlanie stanu słuchawki telefonu w
oknie rozmowy (opcja dostępna tylko przy wybranych modelach telefonu),
Ilość cyfr znaczących numeru - ilość cyfr numeru telefonu, które będą porównywane z
kontaktami, w celu ich rozpoznania,
Dodaj  prefix  -  określenie  jakie  cyfry  mają  pojawiać  się  przed  każdym  numerem
telefonu,
Nie dodawaj zdarzeń systemowych z informacjami TAPI - po zaznaczeniu tej  opcji do
zdarzeń systemowych nie będą dodawane wydarzenia z TAPI,

o SIM  -  urządzenie  Modrec-Lpv1  z  możliwością  wykonywania  oraz  nagrywania
telefonicznych połączeń głosowych:

Parametry portu COM,
Ilość cyfr znaczących numeru,
Maksymalna ilość nagrań w buforze,
Automatyczne nagrywanie rozmów,
Kompresja audio,

o Call Center - centralka telefoniczna:
IP, 
Port ,
Identyfikator - wewnętrzny numer telefonu konsoli ,

Automatycznie pokazuj okno komunikacji głosowej:
o Zawsze,
o Tylko przy połączeniu przychodzącym,
o Nigdy.

Komunikacja tekstowa (SMS):
GSM Gate - wykorzystanie do wysyłania wiadomości tekstowych sterownika GSMGate
o podanej nazwie,
WAVECOM  -  podłączony  do  komputera  modem  GSM  wykorzystywany  wyłącznie  do
wysyłania wiadomości tekstowych:
o Parametry portu COM,
o Kod pin telefonu komórkowego,

WAVECOM modułu komunikacji głosowej.

Komunikacja tekstowa;
Bezpośredni - skonfigurowane indywidualnie dla Konsoli konto pocztowe,

MailGate - wykorzystanie do wysyłania wiadomości mail sterownika MailGate  o podanej
nazwie.
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12.4.3.9 Szablony wiadomości

Domyślne  szablony  wykorzystywane  przy  wysyłaniu  wiadomości  tekstowych  z  Konsoli
Monitoringu do osoby.
Możemy zdefiniować różne szablony w zależności od typu wiadomości oraz zakładki:

Szablon wiadomości tekstowej o alarmie,

Szablon treści e-maila o alarmie,

Szablon wiadomości tekstowej o serwisach,

Szablon treści e-maila o serwisie,

Szablon wiadomości tekstowej o danych obiektu,

Szablon treści e-maila o danych obiektu.

W  szablonie możemy podać  znaczniki, które w  zależności od obiektu zostaną zastąpione
odpowiednimi danymi:
$AN - nazwa alarmu,
$AP - priorytet alarmu,
$AT - czas alarmu,
$ON - nazwa obiektu,
$OS - synonim obiektu,
$OA - adres obiektu,
$OG - nazwa grupy obiektów.

12.4.3.10 Filtry

Po zdefiniowaniu filtrów w Konsoli Monitoringu będą się pojawiać podpowiedzi filtra.

W celu dodania nowego filtra należy kliknąć przycisk plus, a następnie w oknie:

nadać nazwę filtra oraz wpisać kryterium wyszukiwania.
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Po zdefiniowaniu filtrów w Konsoli pojawia się podpowiedź filtra.

12.4.3.11Dźwięki

Definicje  rodzajów  dźwięków  odgrywanych  w  momencie  pojawienia  się  alarmu,  nowej
wiadomości lub błędzie. Pliki dźwiękowe muszą być w formacie .wav:
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Domyślny dźwięk alarmu - domyślny dźwięk pojawienia się alarmu,

Dźwięki alarmów - lista dźwięków dla poszczególnych priorytetów alarmu,

Informuj  dźwiękiem  o  nowej  wiadomości  -  jeżeli  opcja  zostanie  zaznaczona,  system
poinformuje dźwiękiem o pojawieniu się nowej wiadomości,
Dźwięk nowej  wiadomości - wybór dźwięku pojawiania się nowej wiadomości,

Informuj  dźwiękiem  o  błędzie  -  jeżeli  opcja  zostanie  zaznaczona,  system  poinformuje
dźwiękiem o pojawieniu się błędu,
Dźwięk błędu - wybór dźwięku pojawienia się błędu w systemie,

Powtarzaj  dźwięk błędu co [s] - interwał czasowy, co jaki system powtórzy dźwięk
informujący o pojawieniu się błędu
Odtwarzaj  dźwięk przy dzwonieniu -  jeżli opcja zostanie zaznaczona, system poinformuje
dźwiękiem o nowym połaczeniu telefonicznym,
Dźwięk dzwonienia - wybór dźwięku połączenia telefonicznego, 
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12.4.3.12 Informowanie o alarmie

W  tym  miejscu można  określić  sposób  odtwarzania  dźwięku  dla  nowo  przychodzących
alarmów. Możliwa jest konfiguracja:

prosta konfiguracja, w której można ustawić:
o Informuj  dźwiękiem o alarmie,
o Odgrywaj  alarm tylko raz,
o Migaj  panelem zdalnych alarmów,

zaawansowana  konfiguracja  -  możliwość  szczegółowego  ustawienia  dźwięku
informującego  o  przyjściu  alarmów.  Konfiguracja  jest  dostępna  dla  każdej  zakładki  z
osobna:
o Nowe, Opóźnione:

Dźwięki alarmów  - określenie, kiedy oraz  ile razy ma zostać  odtwarzany dźwięk dla
nowych alarmów,
Miganie alarmów (liczenie odnosi się tylko do grup aktywnych) - określenie, kiedy oraz
ile  razy  ma  migać  belka  nowych alarmów. W  przpadku alarmów  nowych  Miganie
odnosi się tylko do zakładki (nie do listy alarmów).

          Dla tych dwóch opcji możliwe są konfiguracje: 
Przy nowym alarmie - zdarzenie zachodzi, gdy odebrany zostanie alarm z  obiektu,
którego nie ma jeszcze na liście alarmów,
Przy  alarmie  składowanym  o  niższym  priorytecie  (bardziej  znaczący)  -  zdarzenie
zachodzi, gdy odebrany zostanie alarm o bardziej znaczącym priorytecie z  obiektu,
który znajduje się już na liście alarmów,
Przy  alarmie  składowanym  o  wyższym  priorytecie  (mniej  znaczący)  -  zdarzenie
zachodzi, gdy odebrany  zostanie  alarm  o  mniej  znaczącym  priorytecie  z  obiektu,
który znajduje się już na liście alarmów,
Przy już istniejącym alarmie -  zdarzenie zachodzi, gdy odebrany zostanie alarm o
takim samym priorytecie z obiektu, który znajduje się już na liście alarmów,

o Aktywne, Zdalne:
Dźwięki alarmów - określenie, kiedy oraz ile razy ma zostać odtwarzany dźwięk dla
nowych alarmów,
Miganie alarmów (liczenie odnosi się tylko do grup aktywnych) - określenie, kiedy oraz
ile razy ma migać belka nowych alarmów. 

          Dla tych dwóch opcji możliwe są konfiguracje: 
Przy  alarmie  składowanym  o  niższym  priorytecie  (bardziej  znaczący)  -  zdarzenie
zachodzi, gdy odebrany zostanie alarm o bardziej znaczącym priorytecie z  obiektu,
który znajduje się już na liście alarmów,
Przy  alarmie  składowanym  o  wyższym  priorytecie  (mniej  znaczący)  -  zdarzenie
zachodzi, gdy odebrany  zostanie  alarm  o  mniej  znaczącym  priorytecie  z  obiektu,
który znajduje się już na liście alarmów,
Przy już istniejącym alarmie -  zdarzenie zachodzi, gdy odebrany zostanie alarm o
takim samym priorytecie z obiektu, który znajduje się już na liście alarmów.

12.4.3.13 Dostęp do danych

Możliwość określenia, które dane są  dostępne w zakładkach:

Alarmy ,251
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Serwisy ,

Dane obiektów ,

Zestawienia .

Dostęp do danych jest ograniczany poprzez ukrycie wybranej ikony.

12.4.3.14 Wyrejestrowywanie

Konfiguracja automatycznego wyrejestrowania użytkownika z Konsoli Monitoringu o podanej
godzinie.

12.4.3.15 Nagrywanie

Określenie  sposobu  nagrywania  filmów  wideo  z  kamer.  W  konfiguracji  jest  możliwe
ustawienie:

Nazwa kodeku,

Jakość kompresj i,

Głębia kolorów,

Powtarzaj  klatkę kluczową co [klatki],

Maksymalna długoś wideo [s].

12.4.4 Konsola Dotykowa

Lokalne ustawienia Konsoli Dotykowej.
Dostępne są zakładki:

Ogólne ,

Zdarzenia alarmowe ,

Zdarzenia serwisowe ,

Zdarzenia obiektu ,

Komunikacja .

12.4.4.1 Ogólne

Ustawienia ogólne dotyczące Konsoli Dotykowej:

Nazwa Konsoli - nazwa, z jaką konsola zaloguje się w systemie - nazwy Konsol nie mogą
się w systemie powtarzać,
Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów

),
Odtwórz dźwięk na nowy alarm - informowanie dźwiękiem o nowym zdarzeniu
alarmowym,
Domyślny dźwięk alarmu - wybór pliku w formacie wav odtwarzanego w przypadku
wygenerowania alarmu.

Ustawienia związane z serwisami:
Domyślny czas serwisu [min] - domyślny czas trwania nowego serwisu,

Pokaż wiadomość o zakończeniu serwisu - informowanie o zakończeniu serwisu,

Wyprzedzenie komunikatu o końcu serwisu [min] - przypomnienie o planowym
zakończeniu serwisu.
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12.4.4.2 Zdarzenia alarmowe

Definicja listy zdarzeń możliwych do wyboru przy obsłudze alarmu.

12.4.4.3 Zdarzenia serwisowe

Definicja listy zdarzeń możliwych do wyboru przy obsłudze serwisu.

12.4.4.4 Zdarzenia obiektu

Definicja listy zdarzeń możliwych do wyboru przy obsłudze obiektu.

12.4.4.5 Komunikacja

Ustawienia dotyczące wysyłania sms oraz maili.

Nazwa urządzenia - nazwa modułu, który ma służyć do wysyłania SMS lub Maili (sterownik
 MailGate lub GSMGate).

12.4.5 Konsola Edycji

Lokalne ustawienia Konsoli Edycji.
Dostępne są zakładki:

Ogólne ,

Komunikacja ,

Narzędzia .

12.4.5.1 Ogólne

W zakładce ogólnej podajemy:

Nazwa Konsoli - nazwa konsoli z jaką moduł zaloguje się do Kernela. Gdy w systemie
będą dwie Konsole o takiej samej nazwie, jedna będzie w trybie uśpienia,
Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów

),
Statyczny adres IP Konsoli - adres IP, który będzie powiązany z konsolą na liście modułów
po zalogowaniu do Kernela. Jeśli wyświetlany adres IP ma być domyślny, nie wypełniamy
tego pola,
Dostępne po rejestracji zakładki (Konta , Definicje , Notatki , Zestawienia , Poczta

).

Możemy również włączyć generowanie synonimów podczas dodawania nowych obiektów,
należy wówczas podać:

Prefiks - niezmienna część przed generowanym numerem obiektu,

Ilość cyfr numeru - ilość cyfr dla synonimu, suma znaków oraz prefiksu nie może
przekraczać 20 znaków,
Uzupełniaj  brakujące numery przy generacj i - opcja pozwala na generowanie numeru
synonimu z pierwszym wolnym numerem.
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12.4.5.2 Komunikacja

Jeśli z poziomu Konsoli Edycji będziemy wysyłać dane poprzez mail, należy skonfigurować
konto pocztowe:

Serwer smtp - nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP),

Użytkownik - użytkownik, któym logujemy się do naszego konta na serwerze pocztowym,

Hasło - hasło logowania do serwera SMTP,

Autoryzacja - typ autoryzacji na serwerze pocztowym, szczegóły dotyczące tej opcji należy
skonsultować z dostawcą konta pocztowego,
Nazwa nadawcy - nazwa nadawcy wiadomości email,

Adres zwrotny - adres nadawcy będący także adresem zwrotnym wiadomości,

Port - port serwera pocztowego.
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W przypadku wykorzystywania sterownika bramki mailowej do wysyłania maili należy
zaznaczyć opcję oraz wpisać nazwę sterownika MailGate.

12.4.5.3 Narzędzia

W narzędziach dodajemy dodatkowe wtyczki ocx, strony internetowe lub aplikacje,
uruchamiane z poziomu Konsoli Edycji z menu Narzędzia (Konsola Edycji - podstawowa
obsługa ).
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12.4.6 Konsola Serwisu

Lokalne ustawienia Konsoli Serwisu.
Dostępne są zakładki:

Ogólne ,

Komunikacja ,

Koszty ,

Nazwy dokumentów ,

Dokumenty .

12.4.6.1 Ogólne

Konfiguracja ogólna Konsoli Serwisu:

Nazwa Konsoli - nazwa Konsoli Serwisu - nazwy Konsol nie mogą się w systemie
powtarzać,
Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów

),
Statyczny adres IP Konsoli - adres IP, który będzie powiązany z konsolą na liście modułów
po zalogowaniu do Kernela. Jeśli wyświetlany adres IP ma być domyślny, nie wypełniamy
tego pola,
Zakładka otwartych dokumentów - wybór widoczności zakładki otwartych dokumentów,

Zakładka zakończonych dokumentów - wybór widoczności zakładki dokończonych
dokumentów,
Zakładka Obiekty - wybór widoczności zakładki obiektów,

Zakładka Zestawienia - wybór widoczności zakładki zestawień,

Zakładka Notatki -  wybór widoczności zakładki notatek,

Sygnalizuj  nadejście nowego dokumentu - w przypadku wygenerowania nowego
dokumentu odtworzony zostanie sygnał dźwiękowy,
Automatyczne wylogowanie po czasie (min) - po określonym czasie bezczynności nastąpi
automatyczne wylogowanie z Konsoli,
Kolumny sygnałów - definiowanie widocznych kolumn na liście sygnałów,

Kolumny zdarzeń - definiowanie widocznych kolumn na liście zdarzeń.
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12.4.6.2 Komunikacja

Jeśli z poziomu Konsoli Serwisu będziemy wysyłać dane poprzez mail, należy
skonfigurować konto pocztowe:

Serwer smtp - nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP),

Użytkownik - użytkownik, którym logujemy się do naszego konta na serwerze pocztowym,

Hasło - hasło logowania do serwera SMTP,

Autoryzacja - typ autoryzacji na serwerze pocztowym, szczegóły dotyczące tej opcji należy
skonsultować z dostawcą konta pocztowego,
Nazwa nadawcy - nazwa nadawcy wiadomości email,

Adres zwrotny - adres nadawcy będący także adresem zwrotnym wiadomości,

Port - port serwera pocztowego.

W przypadku wykorzystywania sterownika bramki mailowej do wysyłania maili należy
zaznaczyć opcję oraz wpisać nazwę sterownika MailGate .419
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12.4.6.3 Koszty

Definicja słowników stawek podatków dla kosztów zleceń serwisowych.

12.4.6.4 Nazwy dokumentów

Definicja nazw dokumentów serwisowych oraz raportów w Konsoli Serwisu.
W nazwie dodatkowo możemy umieścić:

Sufiks - 5 znakowy dodawany do końca nazwy,

Numer instalacji,

Rok,

Miesiąc,

Dzień.

12.4.6.5 Dokumenty

Profile służą do zdefiniowania widocznych sekcji na wydrukach dokumentów:
Serwisu - dostępne sekcje opisane są w rozdziale Serwis ,

Konserwacji - dostępne sekcje opisane są w rozdziale Konserwacja ,

Instalacji - dostępne sekcje opisane są w rozdziale Instalacja ,

Modernizacji - dostępne sekcje opisane są w rozdziale Modernizacja ,

Demontażu - dostępne sekcje opisane są w rozdziale Demontaż .
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12.4.7 Konfiguracja Konsoli Rozliczeń

Lokalne ustawienia Konsoli Rozliczeń.
Dostępne są zakładki:

Ogólne ,

Komunikacja ,

Koszty ,

Dane do faktury ,

Eksport/import do zewnętrznych systemów .

12.4.7.1 Ogólne

Konfiguracja ogólna Konsoli Rozliczeń:
Nazwa Konsoli - nazwa Konsoli Rozliczeń - nazwy Konsol nie mogą się w systemie
powtarzać,
Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów

),
Statyczny adres IP Konsoli - adres IP, który będzie powiązany z konsolą na liście modułów
po zalogowaniu do Kernela. Jeśli wyświetlany adres IP ma być domyślny, nie wypełniamy
tego pola,
Zakładka faktury - widoczność zakładki Faktury,

Zakładka obiekty - widoczność zakładki Obiekty,

Zakładka zestawienia - widoczność zakładki Zestawienia,

Zakładka Notatki - widoczność zakładki Notatki,

Automatyczne wylogowanie po czasie (min) - po określonym czasie bezczynności nastąpi
automatyczne wylogowanie z Konsoli,
Pokazuj  informację o nowej  wiadomości - włącza informowanie o nowej wiadomości z
Czata ,
Pokazuj  informację o nowym błędzie - włącza informowanie o nowym błędzie
systemowym, 
Pokazuj  panel informacj i o stanie systemu - uaktywnia widoczność paska o stanie
systemu,
Waluta - waluta na wydruku faktur.
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12.4.7.2 Komunikacja

Jeśli z poziomu Konsoli Rozliczeń będziemy wysyłać dane poprzez mail, należy
skonfigurować konto pocztowe:

Serwer smtp - nazwa serwera poczty wychodzącej (SMTP),

Użytkownik - użytkownik, którm logujemy się do naszego konta na serwerze pocztowym,

Hasło - hasło logowania do serwera SMTP,

Autoryzacja - typ autoryzacji na serwerze pocztowym, szczegóły dotyczące tej opcji należy
skonsultować z dostawcą konta pocztowego,
Nazwa nadawcy - nazwa nadawcy wiadomości email,

Adres zwrotny - adres nadawcy będący także adresem zwrotnym wiadomości,

Port - port serwera pocztowego.
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W przypadku wykorzystywania sterownika bramki mailowej do wysyłania maili, należy
zmienić urządzenie na MailGate  oraz wpisać nazwę modułu.

12.4.7.3 Koszty

Definicja możliwych do wyboru stawek podatków.

419
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12.4.7.4 Nazwy dokumentów

Definicja nazw dokumentów sprzedaży oraz faktur w Konsoli Rozliczeń
W nazwie możemy umieścić:

Sufiks - 5 znakowy dodawany do końca nazwy,

Numer faktury,

Rok,

Miesiąc.

12.4.7.5 Dane do faktury

Dane kontrahenta wystawiającego faktury w Konsoli Rozliczeń oraz dostępne szablony dla
wydruku faktur w formacie XSL (szczegóły http://www.w3.org/Style/XSL).

12.4.7.6 Eksport/import do zewnętrznych systemów

Lista bibliotek umożliwiających eksport oraz import danych z Konsoli Rozliczeń (szczegóły 
Eksport/import do zewnętrznych systemów  w Konsoli Rozliczeń).

12.4.7.7 Domyślni odbiorcy

Lista domyślnych adresów e-mail wykorzystanych w Konsoli Rozliczeń.

12.4.8 Konsola Wideo

Lokalna konfiguracja Konsoli Wideo.
Dostępne są zakładki:

Ogólna ,

Nagrywanie .
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12.4.8.1 Ogólna

Konfiguracja ogólna:

Nazwa Konsoli - nazwa Konsoli Wideo - nazwy Konsol nie mogą się w systemie
powtarzać,
Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów

),
Statyczny adres IP Konsoli - adres IP, który będzie powiązany z konsolą na liście modułów
po zalogowaniu do Kernela. Jeśli wyświetlany adres IP ma być domyślny, nie wypełniamy
tego pola,
Pokazuj  informację o nowej  wiadomości - uaktywnia funkcję wyświetlania informacji o nowej
wiadomości,
Pokazuj  informację o nowym błędzie - błąd w systemie zostanie zasygnalizowany
odpowiednim oknem,
Pozwalaj  na operacje na alarmach - pozwala na usuwanie alarmu z obsługi,

Kolumny dla zestawień sygnałów.

12.4.8.2 Nagrywanie

Określenie  sposobu  nagrywania  filmów  wideo  z  kamer.  W  konfiguracji  jest  możliwe
ustawienie:

Nazwa kodeku,

Jakość kompresj i,

Głębia kolorów,

Powtarzaj  klatkę kluczową co [klatki],

Maksymalna długoś wideo [s].

12.4.9 Multiplekser

Konfiguracja modułu Multiplekser :
Nazwa modułu - unikalna nazwa modułu w systemie,

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Uaktywnij logowanie -  szczegółowe logowanie pracy modułu zapisywane do pliku
tekstowego,
Modem  - konfiguracja modemu GSM/GPRS,

Połączenie zapasowe  - konfiguracja połączenia zapasowego.
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12.4.9.1 Modem

Konfiguracja modemu używanego jako zapasowe łącze komunikacji z Kernelem:
PIN - Pin do karty SIM,

APN - nazwa punktu dostępu dla pakietowej transmisji danych, 

Nazwa użytkownika - nazwa użytkownika dostępu do APN,

Hasło - hasło użytkownika dostępu do APN,

Konfiguracja portu COM - parametry połączenia modemu GSM/GPRS, należy podać:
o Numer portu COM,
o Prędkość,
o Bity danych,
o Parzystość,
o Bity stopu,

Typ modemu:
oWavecom,
o SimCom,

Dane APN, nazwa użytkownika oraz hasło należy uzyskać
od operatora sieci GSM.

12.4.9.2 Połączenie zapasowe

W przypadku braku podstawowego połączenia z Kernelem zdefiniowanego na liście Kerneli
(Konfiguracja Ogólna ), multiplekser poprzez podłączony modem, będzie komunikował się
z Kernelem korzystając z następujących danych:

Adres IP lub nazwa Kernela,

Port Kernela,

374
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Rozpocznij  komunikację torem zapasowym po upływie [s] - transmisja danych torem
zapasowym zostanie rozpoczęta po upływie ustalonego czasu, 
Podtrzymuj  połączenie zapasowe - w przypadku prawidłowej łączności połączenie
zapasowe będzie podtrzymywane, poprzez okresowe wysyłanie pustych ramek.

12.4.10 Sterowniki

Konfiguracja sterowników  dostępnych w systemie KronosNET2.

12.4.10.1Sterownik UniversalInOut

Sterownik UniversalInOut odbiera sygnały, alarmy oraz stany grup sygnałów zgodnych z 
protokółem sterownika UniversalInOut . Pozwala również na retransmisję alarmów oraz
stanów grup sygnałów do zewnętrznego systemu monitoringu.

W konfiguracji modułu należy podać:

Nazwa modułu - nazwa modułu widoczna w systemie, unikalna dla całego systemu, 

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z uzyciem potoków -  opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Tryb ręczny - tryb przystosowany do pracy z TELNETem, odsyła echo wprowadzanych
znaków na terminal,
Czas aktywności połączenia - czas bezczynności, po którym sterownik automatycznie
zakończy połączenie TCP,
Uaktywnij  logowanie - szczegółowe logowanie pracy sterownika zapisywane do pliku
tekstowego,
Informuj  o błędach połączenia.
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W zakładce aktywne porty ustalamy rodzaj połączenia:
TCP (wejściowe), należy wtedy podać:
o Port TCP - port TCP, na którym sterownik będzie nasłuchiwał ramek zgodnych z

protokołem sterownika,
Odczyt z plików (wejściowe):
o Folder sygnałów - ścieżka do folderu, zawierającego sygnały w postaci plików XML, pliki

pobrane przez sterownik zostaną skasowane z folderu źródłowego,
o Odczyt co [s] - odczyt folderu w poszukiwaniu nowych plików,

TCP (wyjściowe) - podajemy:
o Port TCP - port połączenia,
o Adres IP - adres, na który będą wysyłane retrasmitowane dane.

Dodatkowo dla połączenia podajemy:
Maksymalny czas ciszy [s] - jeśli w ciągu wprowadzonego czasu sterownik nie odbierze
żadnego zdarzenia, zostanie zgłoszony błąd, "0" wyłącza funkcjonalność,
Maksymalna ilość sygnałów na minutę -  jeśli w ciągu minuty ilość zdarzeń odebranych
przez sterownik przekroczy wprowadzoną wartość sterownik zgłosi błąd, "0" wyłącza
funkcjonalność.
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12.4.10.2 Sterownik GSMGate

Sterownik GSMGate pozwala na wysyłanie wiadomości tekstowych:
automatycznych - z informacją o alarmie bądź zmianie stanu obiektu (szczegóły Akcje ),

ręcznych - wysłanych przez użytkowników konsol,

odpowiedzi - po otrzymaniu komendy sms dotyczącej stanu obiektu (szczegóły Wysyłanie
wiadomości tekstowych ).

Sterownik może również odbierać sygnały z nadajników w formie wiadomości SMS lub
sygnałów CLIP za pomocą podłączonego do komputera modemu GSM (szczegóły 
Konfiguracja ogólna ).

12.4.10.2.1  Konfiguracja ogólna

Konfigurując sterownik należy podać:
Nazwa modułu - nazwa modułu widoczna w systemie, unikalna dla całego systemu,

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z użyciem potoków - opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Tryb tylko do odczytu - przełącznie sterownika w tryb podsłuchowy,nie wysyła żadnych
informacji do urządzenia,
Odbieraj  sygnały - włącza odbieranie sygnałów w formie SMS i CLIP przez sterownik:
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o Długość sygnału - maksymalna długość SMS, który zostanie wpuszczony do systemu
jako sygnał (Kod 1), SMS o dłuższej treści zostanie podzielony, ustawienie '0' spowoduje
wyłączenie tej funkcjonalności,
o Długość numeru telefonu - maksymalna długość numeru telefonu, przez system

interpretowana jako numer sprzętowy, dłuższe numery telefonów zostaną obcięte
lewostronnie do podanej długości, ustawienie '0' spowoduje wyłączenie tej
funkcjonalności,

Uaktywnij  logowanie - szczegółowe logowanie pracy sterownika zapisywane do pliku
tekstowego,
Zamieniaj  znaki - opcja wykorzystywana do zamiany znaków narodowych, pozwalająca na
wysyłanie sms o 160 znakach,
Aktywne porty nasłuchu - lista parametrów portów com, które sterownik otwiera w celu
komunikacji z modemem, podłączonym do komputera. 
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Po dodaniu lub edycji Aktywnego portu nasłuchu należy podać:
Port, prędkość, bity danych, bity stopu, parzystość - parametry portów COM, zależne od
typu oraz modelu podłączonego modemu,
PIN - kod PIN karty SIM mieszczącej się w modemie GSM,

Typ modemu - do wyboru:
oWavecom,
o Nokia,
o Pulson,

Maksymalny czas ciszy [s] - jeśli sterownik nie otrzyma nowych sygnałów w podanym
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zakresie czasu, wygeneruje błąd, ustawienie '0' spowoduje wyłączenie tej funkcjonalności,
Maksymalna ilość sygnałów na minutę - jeśli liczba otrzymanych sygnałów w ciągu minuty
przekroczy podaną wartość sterownik wygeneruje błąd, ustawienie '0' spowoduje
wyłączenie tej funkcjonalności.

12.4.10.2.2  Wysyłanie w iadomości tekstow ych

Aby sterownik wysyłał wiadomości tekstowe należy skonfigurować:
Wysyłaj informacje o alarmie - włączenie funkcjonalności wysyłania powiadomień
dotyczących alarmów w formie wiadomości SMS,
Wysyłaj informacje o stanie grup sygnałów - włączenie funkcjonalności wysyłania
powiadomień dotyczących stanu grup sygnałów w formie wiadomości SMS,
Akceptuj potwierdzenia odbioru wiadomości za pomocą - włączenie potwierdzeń odebrania
powiadomienia przez klienta w formie:
o CLIP,
o SMS,

Informuj o błędzie, gdy lista kontaktów obiektu jest pusta - jeśli na obiekcie będzie
ustawiona retransmisja, ale nie będzie numerów telefonów, pod które powiadomienia mają
być wysłane, sterownik wygeneruje błąd,
Domyślna treść powiadomienia o alarmie - treść SMS z powiadomieniem, można używać
znaków specjalnych:
o $AN - nazwa alarmu,
o $AP - priorytet alarmu,
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o $AT - czas alarmu,
o $ON - nazwa obiektu,
o $OS - synonim obiektu,
o $OA - adres obiektu,
o $OG - nazwa grupy obiektów,

Domyślna treść powiadomienia o stanie grup sygnałów, treść SMS z powiadomieniem,
można używać znaków specjalnych:
o $GN - nazwa grupy sygnałów,
o $GS - status grupy sygnałów,
o $GV - wartość,
o $GT - czas ostatniego sygnału,
o $ON - nazwa obiektu,
o $OS - synonim obiektu,
o $OA - adres obiektu,
o $OG - nazwa grupy obiektów,

Wysyłaj wiadomości tekstowe użytkowników - zaznaczenie tej opcji pozwoli na wysyłanie
wiadomości sms z dostępnych w systemie konsol.
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12.4.10.2.3  Odbiór komend

Aby włączyć odbiór komend przez sterownik, które powodują wysłanie wiadomości do
klienta, należy podać:

Ostatnie sygnały obiektów - po wysłaniu SMS z wpisaną komendą, klient w odpowiedzi
otrzyma ostatnie sygnały z obiektów, w którym jego kontakt jest dodany do obiektu lub
kontaktów osób powiązanych z obiektem,
max. ilość - maksymalna ilość sygnałów w wiadomości SMS, którego klient dostanie po
wysłaniu komendy,
Stan grup sygnałów obiektów - - po wysłaniu SMS z wpisaną komendą, klient w odpowiedzi
otrzyma aktualne stany grup z obiektów, w którym jego numer jest dodany do kontaktów
obiektu lub kontaktów osób powiązanych z obiektem.
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12.4.10.2.4  Dzw onienie

Parametry dla wykonania komendy CLIP przez sterownik (szczegóły Parametry urządzenia
):

Czas próby połączenia - maksymalny czas na odpowiedź modemu lub sieci, w celu
nawiązania połączenia,
Czas wygaśnięcia ważności połączenia - jeśli połączenie nie zostanie wysłane w podanym
czasie, zostanie usunięte, natomiast sterownik wygeneruje błąd.

12.4.10.3 Sterownik MailGate

Sterownik MailGate służy do automatycznego wysyłania zestawień (harmonogram wysyłania
zestawień ) lub powiadomień (szczegóły Wysłanie wiadomości e-mail  oraz
automatyczny email ) do klientów w formie wiadomości mailowych, jak również na
wysyłanie maili wygenerowanych ręcznie przez użytkowników systemu KronosNET przez
dostępne w systemie konsole.
Pozwala także na generowanie sygnałów na podstawie przychodzących wiadomości e-mail.

12.4.10.3.1  Konfiguracja ogólna

Konfiguracja ogólna sterownika:
Nazwa modułu - nazwa modułu widoczna w systemie, unikalna dla całego systemu,

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z użyciem potoków - opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Uaktywnij  logowanie - szczegółowe logowanie pracy sterownika zapisywane do pliku
tekstowego,
Generuj alarmy z wiadomości email - na podstawie przychodzących maili będą
generowane sygnały, gdzie:
o Numer sprzętowy - adres nadawcy (bez części domenowej),
o Kod sygnału - "MAIL",
o Rozszerzenie 1 - temat wiadomości,

Czas odpytania skrzynki pocztowej [min] - częstotliwość odpytywania serwera pocztowego
na obecność nowych wiadomości.

W celu odbierania maili należy skonfigurować:
Serwer poczty przychodzącej, do wyboru:
o POP3,
o IMAP,

Serwer - nazwę serwera,

Numer portu.

W celu wysyłania wiadomości należy skonfigurować serwer poczty wychodzącej:
Serwer smtp - nazwa serwera pocztowego,

Numer portu SMTP - port nasłuchiwania serwera poczty wychodzącej,

Szyfrowanie połączenia - typ autoryzacji na serwerze pocztowym, szczegóły dotyczące tej
opcji należy skonsultować z dostawcą konta pocztowego,

Do autoryzacji na serwerze pocztowym należy podać:
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Użytkownik - użytkownik konta na serwerze pocztowym,

Hasło - hasło logowania użytkownika do serwera SMTP,

Nazwa nadawcy - nazwa nadawcy wiadomości email,

Adres zwrotny - adres nadawcy będący także adresem zwrotnym wiadomości,

Ilość prób wysłania wiadomości,

Uaktywnij  logowanie - szczegółowe logowanie pracy sterownika zapisywane do pliku
tekstowego.
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12.4.10.3.2  Wysyłanie w iadomości e-mail

Aby sterownik wysyłał wiadomości mail należy skonfigurować:

Wysyłaj  informacje o alarmie - włączenie funkcjonalności wysyłania automatycznych
powiadomień dotyczących alarmów w formie wiadomości mail,
Wysyłaj  informacje o stanie grup sygnałów - włączenie funkcjonalności wysyłania
powiadomień dotyczących stanu grup sygnałów w formie wiadomości mail,
Informuj  o błędzie, gdy lista kontaktów obiektu jest pusta - jeśli na obiekcie będzie
ustawiona retransmisja, ale nie będzie wpisanych maili, pod które powiadomienia mają być
wysłane, sterownik wygeneruje błąd,
Domyślna treść powiadomienia o alarmie - treść maila z powiadomieniem, można używać
znaków specjalnych:
o $AN - nazwa alarmu,
o $AP - priorytet alarmu,
o $AT - czas alarmu,
o $ON - nazwa obiektu,
o $OS - synonim obiektu,
o $OA - adres obiektu,
o $OG - nazwa grupy obiektów,

Domyślna treść powiadomienia o stanie grupu sygnałów - treść maila z powiadomieniem,
można używać znaków specjalnych:
o $GN - nazwa grupy sygnałów,
o $GS - status grupy sygnałów,
o $GV - wartość,
o $GT - czas ostatniego sygnału,
o $ON - nazwa obiektu,
o $OS - synonim obiektu,
o $OA - adres obiektu,
o $OG - nazwa grupy obiektów,

Wysyłaj  wiadomości e-mail z konsol - zaznaczenie tej opcji pozwoli na wysyłanie
wiadomości mail z dostępnych w systemie konsol,
Wysyłaj  zestawienia wg harmonogramu - włączenie wysyłania wiadomości według
zdefiniowanego harmonogramu,
Dodaj  logo - Dodaje podane ze ścieżki logo do każdej wysłanej wiadomości,

Definicja nagłówka wiadomości - nagłówek wysyłanego maila,

Stopka wysyłanych wiadomości - stopka wysyłanego maila,

Czas wysyłania zestawień wg harmonogramu - godzina wysyłania zestawień według
zdefiniowanego harmonogramu,
Harmonogram wysyłania zestawień - lista zdefiniowanych wysyłanych zestawień ,

Czas wygaśnięcia ważności wiadomości - jeśli wiadomość nie zostanie wysłana w ciągu
określonego czasu, sterownik wygeneruje błąd, a wiadomość zostanie usunięta z pamięci,
wpisanie '0' spowoduje, że wiadomości będą istniały w pamięci do momentu ich wysłania -
użytkownik może się nie dowiedzieć, jeśli nie zostaną wysłane (niezalecane).
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12.4.10.3.2.1  Harmonogram w ysyłania zestaw ień

Sterownik umożliwia cykliczne wysyłanie wiadomości e-mail z zestawieniami na
zdefiniowane adresy, zawierającymi wybrane dane obieków.
W tym celu należy zdefiniować odpowiedni harmonogram, w którym należy podać:

Typ zestawienia:
o Historia sygnałów,
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o Ilościowe zestawienie alarmów,
o Zestawienie braków testów,
o Lista dokumentów - wystawione Otwarte zlecenia  serwisowe,
o Historia sygnałów i zdarzenia,

Cykl zestawienia:
o Dzienne,
o Tygodniowe,
o Miesięczne,

Zakres wyszukiwania - zakres wyszukiwania wprowadzonego filtru obiektów:
oWszystko - wszystkie poniższe,
o Synonim,
o Nazwa,
o Numer sprzętowy,
o Identyfikator,
o Osoba,
o Hasło osoby,
o Telefon obiektu lub osoby,
o Umowa,

Filtr obiektów - filtr obiektów z wybranego zakresu wyszukiwania,

Filtr sygnałów,

Adres e-mail:
o Określony adres - zestawienie będzie wysłane pod wpisany adres,
o Lista powiadomień mail - zestawienie będzie wysłane pod adresy wpisane w

powiadomieniach na obiekcie.

318
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12.4.10.3.3  Szablony zestaw ień

Edycja dostępnych kolumn oraz nazw kolumn wysyłanych według harmonogramu .
Możemy zdefiniować kolumny dla:

Zestawień historii sygnałów,

Ilościowych zestawień alarmów,

Zestawień braku testów,

Zestawień listy dokumentów,

Zestwień sygnałów i zdarzeń.

12.4.10.3.4  Zestaw ienie tematów  w iadomości

Tematy wiadomości dla zestawień:
Historii sygnałów,

Historii alarmów,

Braku testów,

Dokumentów serwisowych,

Sygnałów i zdarzeń.

12.4.10.4 Sterownik Konsoli Alarmowej

Sterownik Konsoli Alarmowej pozwala na retransmisję alarmów do Konsoli Alarmowej .

12.4.10.4.1  Ogólna

W konfiguracji ogólnej należy określić:

Nazwa modułu - nazwa sterownika,

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z użyciem potoków - opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Aktywne porty -  lista portów, na jakich nasłuchuje sterownik połączeń Konsoli
Alarmowych.

12.4.10.4.2  Konsole

W konfiguracji należy określić:

Przesyłaj  kontakty - uaktywnia funkcje wysyłania kontaktów obiektu oraz danych osób
upoważnionych wraz z danymi podstawowymi,
Przesyłaj  plany - uaktywnia funkcje wysyłania planów obiektów wraz z danymi
podstawowymi,
Używaj  połączeń szyfrowanych - Uaktywnia funkcję szyfrowanej komunikacji pomiędzy
sterownikiem a konsolą,
Klucz szyfrowania - Klucz szyfrowania używany w komunikacji pomiędzy sterownikiem a
konsolami,
Synchronizuj  czasu modułu [sek] - uaktywnia funkcje uaktualniania czasu systemowego
komputera z uruchomioną Konsola AC zgodnie z czasem komputera z uruchomionym
sterownikiem konsoli.
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Oraz listę autoryzowanych w sterowniku konsol:
Identyfikator konsoli,

Nazwa konsoli,

Sprawdzaj połączenie z konsolą - w przypadku braku połączenia sterownik zgłosi błąd.

12.4.10.5 Sterownik Konsoli Klienta

Sterownik udostępnia dla Konsoli Klienta . Dostępne są dane obiektów, po poprawnej
autoryzacji w systemie, w zależności od ustawień zdalnego dostępu , na obiekcie.

12.4.10.5.1  Ogólne

Konfiguracja ogólna sterownika, należy podać:
Nazwa modułu -  unikalna nazwa modułu widoczna w systemie,

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z użyciem potoków - opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Uaktywnij  logowanie - opcja ukatywniająca funkcje szczegółowego logowania sterownika.
Obok należy podać ścieżkę, do której będą zapisywane logi sterownika,
Używaj  połączeń szyfrowanych - Uaktywnia funkcję szyfrowanej komunikacji pomiędzy
sterownikiem a konsolami,
Klucz szyfrowania - Klucz szyfrowania używany w komunikacji pomiędzy sterownikiem a
konsolami,
Nie przesyłaj  sygnałów starszych niż,

Filtr sygnałów - Wprowadzony w tym polu ciąg znaków (zgodnie z Filtrami ) będzie
wykorzystany przy wyszukiwaniu sygnałów, dzięki temu możliwe jest określenie sygnałów,
które mają zostać wyświetlone w konsoli klienckiej,
Aktywne porty - Lista aktywnych portów nasłuchu sterownika, na którym będzie
nasłuchiwał komunikacji z Konsoli Klienta .
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12.4.10.5.2  Hasła jednorazow e

Ustawienia dotyczące haseł zdalnych użytkowników, dodanych w Konsoli Edycji - Zdalny
dostęp :

Używanie kafelkowanie hasła oraz haseł jednorazowych jest
opcjonalne.

Używaj  kafelkowania hasła - Uaktywnia funkcję losowego wyboru liter wymaganych
podczas rejestracji użytkownika. Litery nie wylosowane zostaną zakryte,
Liczba liter wymaganych - Określa ile liter będzie wymaganych do podania (od 1 do 20
liter). Pozycje tych liter zostaną wylosowane,
Używaj  haseł jednorazowych  SMS - Włączenie tej opcji spowoduje wysyłanie
jednorazowych haseł poprzez SMS przy każdej próbie zalogowania się klienta, w celu
używania tej funkcjonalności należy skofnigurować modem GSM, podając:
o Typ modemu,

185
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o Pin,
o Parametry portu COM,

Długość hasła SMS - Długość hasła SMS, które będzie wysyłane do klienta (od 5 do 15
znaków), hasło zostanie wysłane pod numer skonfigurowany w konaktach osoby , o
typie automatyczny SMS,
Czas ważności hasła SMS (min) - Czas ważności hasła SMS, które będzie wysyłane do
klienta (od 1 do 60 minut). Jeżeli ten czas zostanie przekroczony, konieczne będzie
ponowne logowanie. Wartość 0 wyłącza tą funkcjonalność.

12.4.10.5.3  Reklama

Konfiguracja danych reklamowych wyświetlanych w Konsoli Klienta po zalogowaniu, należy
podać:

Nazwa firmy - Nazwa firmy wyświetlana na konsoli klienta,

Typ pliku reklamy - plik tesktowy lub graficzny,

Plik reklamy - wskazać plik z dysku.
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12.4.10.5.4  Filtr zdarzeń

Filtrowanie ze względu na typy zdarzeń wysyłanych do Konsoli Klienta.
Zdarzenia z zaznaczonych grup będą przesyłane do Konsoli Klienta:

Alarm - Zdarzenia związane z obsługą alarmu,

Komiks alarmowy - Zdarzenia z komiksu alarmu,

Serwis - Zdarzenia związane z obsługa serwisu,

Raport - Zdarzenia związane z obsługą serwisu,

Retransmisja - Zdarzenia związane z retransmisjami,

Komunikacja - Zdarzenia związane z komunikacją (email, SMS, połączenia telefoniczne),

Grupa interwencyjna - Zdarzenia związane z obsługą grup interwencyjnych,

Inne - Pozostałe zdarzenia.
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12.4.10.6 Sterownik Mobilnej Konsoli Serwisu

Sterownik służy do komunikacji z uruchomionymi Mobilnymi Konsolami Serwisu .

12.4.10.6.1  Ogólne

Konfiguracja ogólna sterownika:
Nazwa modułu - unikalna nazwa dla całego systemu,

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z użyciem potoków - opcja wykorzystywana do połączeń pośrednich z
kernelem, gdy do komunikacji wykorzystywany jest moduł Multiplekser ,
Uaktywnij logowanie - włączenie logowania pracy sterownika, dane zapisywane są do
plików tekstowych,
Używaj połączeń szyfrowanych - włączenie szyfrowania komunikacji pomiędzy
sterownikiem oraz konsolą mobilną, ustalonym po obu stronach kluczem (Konfiguracja 
Ogólna Mobilnej Konsoli Serwisu),
Aktywne porty - porty TCP, na których sterownik nasłuchuje komunikacji z mobilnej konsoli.
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12.4.10.6.2  Widoczność obiektów

Konfiguracja danych udostępnionych przez sterownik do Mobilnej Konsoli Serwisu.
Sterownik może przesyłać dane obiektów, które są:

w trybie serwisu - obiekt przeniesiony jest do serwisu (Konsola Monitoringu - Serwisy ),

przypisane serwisantowi - do obiektu jest dodana osoba typu serwis, powiązana z loginem
oraz hasłem serwisanta (Konsola Edycji - Powiązania ),
z wystawionymi dokumentami serwisu - do zlecenia jest przypisany serwisant, powiązany
z loginem oraz hasłem serwisanta (Konsola Serwisu - Otwarte zlecenia ).
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Odznaczenie wszystkich opcji spowoduje przesyłanie danych wszystkich obiektów.
Przesyłanie obiektów z wystawionymi dokumentami serwisu bierze pod uwagę dokumenty o
statusie przypisany oraz wykonany.

12.4.10.7 Sterownik Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych

Sterownik służy do komunikacji z uruchomionymi Mobilnymi Konsolami Grup
Interwencyjnymi.  W sterowniku należy podać:

Nazwa modułu - unikalna nazwa dla całego systemu,

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z użyciem potoków - opcja wykorzystywana do połączeń pośrednich z
kernelem, gdy do komunikacji wykorzystywany jest moduł Multiplekser ,
Uaktywnij logowanie - włączenie logowania pracy sterownika, dane zapisywane są do
plików tekstowych,
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Używaj połączeń szyfrowanych - włączenie szyfrowania komunikacji pomiędzy
sterownikiem oraz konsolą mobilną, ustalonym po obu stronach kluczem (Konfiguracja 
Ogólna Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych),
Aktywne porty - porty TCP, na których sterownik nasłuchuje komunikacji z mobilnej konsoli.

12.4.10.8 Sterownik ProcessControl

Sterownik zapisuje informację o uruchomionych lokalnie procesach systemowych jako
zdarzenia systemu KronosNET2. Pozwala na sprawdzenie uruchomionych lokalnie aplikacji
oraz obciążenia systemu.
W konfiguracji sterownika należy podać:

Nazwa modułu - nazwa modułu widoczna w systemie, unikalna dla całego systemu, 
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Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z uzyciem potoków -  opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Uaktywnij  logowanie - szczegółowe logowanie pracy sterownika zapisywane do pliku
tekstowego,
Sprawdzaj  procesy co [s] - sterownik co określony czas sprawdza uruchomione procesy,

Informuj  błędem, jęśli proces przekroczy użycie procesora - należy podać wartość, po
której przekroczeniu sterownik wygeneruje błąd,
Pokaż listę wszystkich procesów przy starcie - po uruchomieniu sterownik zgłosi listę
wszystkich procesów,
Informuj  o uruchomieniu procesów - sterownik będzie informował o pojawieniu się nowego
procesu,
Informuj  o zakończeniu procesów - sterownik będzie informował o zakończeniu procesu,

Informuj  błędem, jeśli proces przekroczy użycie pamięci RAM.

12.4.10.9 Sterownik SaveSignal

Sterownik służy do zapisu przychodzących sygnałów do plików tekstowych. W konfiguracji
należy podać:

Nazwa modułu - nazwa modułu widoczna w systemie, unikalna dla całego systemu 

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Komunikacja z uzyciem potoków -  opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Filtr - filtr zapisywanych sygnałów (Filtry ),

Katalog zapisu - katalog zapisu plików z sygnałami,

Sygnały zapisywane co [min] - okres zapisu sygnałów.
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12.4.11 Konfiguracja Konsoli Klienta WWW

Konfiguracja dotyczy sterownika oraz aplikacji dostępu Konsoli Klienta Web .
W konfigarcji dostępne są zakładki:

Web Service ,

Sterownik - Sterownik Konsoli Klienta www ,

Web Site - Aplikacja Klienta .

12.4.11.1Web Service

Web Service pełni rolę pośrednika w komunikacji pomiędzy sterownikiem WebClientConsole,
a aplikacją klienta.
W związku z tym należy podać:

Plik konfiguracyjny - plik WebService z konfiguracją, w którym zapisane są m.in. dane:
Katalog strony - katalog Web Service, w którym przechowywane będą multimedialne pliki
tymczasowe,
Adres IP oraz port TCP sterownika WebClientConsole.
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12.4.11.2 Sterownik Konsoli Klienta www

Sterownik  WebClientConsole  jest  odpowiedzialny  za  komunikację  internetowej  aplikacji
klienckiej z Kernelem. W konfiguracji sterownika należy podać:

Nazwa modułu - nazwa modułu widoczna w systemie, unikalna dla całego systemu,

Uaktywnij  logowanie  -  szczegółowe  logowanie  pracy  sterownika  zapisywane  do  pliku
tekstowego,
Dostępna autoryzacja SMS - zapewnia bezpieczne logowanie się do internetowej aplikacji
klienckiej. Dla autoryzacji SMS możliwe są następujące opcje:
o Długość hasła SMS - długość hasła SMS, które będzie wysyłane do klienta (od 2 do 10

znaków), hasło zostanie wysłane pod numer skonfigurowany w  konaktach osoby , o
typie automatyczny SMS,
o Ilość prób wysłanie SMS - określenie po ilu próbach wprowadzenia hasło do autoryzacji

SMS wygaśnie, 
oWażność  hasła  SMS [min.]  -  czas  ważności  hasła  SMS,  które  będzie  wysyłane  do

klienta  (od  1 do  60  minut). Jeżeli  ten czas  zostanie  przekroczony, konieczne  będzie
ponowne logowanie.
o Konfiguracja modemu Wavecom - wymaga podania następujących parametrów:

Port, prędkość, bity danych, bity stopu, parzystość,
PIN - kod PIN karty SIM mieszczącej się w modemie GSM,

o Treść wiadomości SMS - treść wiadomości SMS z hasłem do autoryzacji SMS,

Aktywne porty.
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12.4.11.3 Aplikacja Klienta

Aplikacja Klienta udostępnia interfejs oraz dane dla użytkownika zdalnego.
Dostępne są opcję konfiguracyjne:

Plik konfiguracyjny,

Adres  Web  Service  -  adres  do  html  dla  Web  Service  (domyślnie  http://localhost/
KronosWebService/KronosWebService.asmx),
Domyślna szerokość i długość geograficzna - dla pozycji na mapach,

Domyślne zbliżenie - dla pozycji na mapach,

Klucz google - wymagany dla wyświetlania pozycji na mapach google,

Domyślny język - domyślny język interfejsu,

Liczba pozycj i na strone - stronicowanie liczby pozycji obiektu na mapie.

Dla aplikacji klienta należy wygenerować klucz Google Maps
API w wersji 3.
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Dla modyfikacji wyglądu interfejsu należy podać:
Główne logo,

Logo agencj i,

Kolor tła,

Kolor tekstu,

Kolory interfejsu,

Kolor wybranego menu,

Kolor podmenu,

Kolor menu,

Kolor okna modalnego.
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12.5 Wtyczki

Opcja służy do dodania tzw. wtyczki, czyli ActiveX (OCX) do konfiguracji określonego
modułu. Funkcja jest dostępna z górnego menu modułu Tools (Konfiguracja -> Wtyczki).
Wtyczką nazywamy okno konfiguracji określonego sterownika/modułu. Każdy sterownik/
moduł posiada własną wtyczkę konfiguracyjną, która pozwala na jego konfiguracje. 
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12.5.1 Dodanie wtyczki

Aby dodać wtyczkę, należy kliknąć przycisk dodawania, a następnie w oknie:

Dodawanie

wpisać nazwę wtyczki, czyli nazwę, pod którą będzie się wyświetlać na liście w opcji
Konfiguracja oraz za pomocą przycisku wyszukiwania  wskazać plik ocx.

wyszukiwanie
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12.5.2 Edycja wtyczki

Aby zedytować wtyczkę lub jej nazwę, należy zaznaczyć ją na liście, a następnie kliknąć
przycisk edycji.

edycja

12.5.3 Usuniecie wtyczki

Aby usunąć wtyczkę, należy zaznaczyć ją na liście i kliknąć przycisk usunięcia.

usunięcie

12.6 Biblioteki kamer

Opcja służy do dodania bibliotek do obsługi określonego rejestratora kamer poprzez lokalne
konsole (szczegóły Kamery  w Konsoli Edycji).

W  celu  uzyskania  listy  dostępnych  bibliotek  dla  kamer,
proszę się skontaktować z dystrybutorem lub producentem
systemu KronosNET.
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13 Sterowniki

Sterownikiem nazywamy uruchomione jako usługi systemowe moduły, pośredniczące w
komunikacji z Kernelem, które mogą pełnić następujące funkcje:

Sterowniki wejścia (Driver In) - moduły odbierające sygnały i zamieniające na format
systemu KronosNET2:
o Driver In PSTN - rodzina sterowników odbierających sygnały pochodzące z kanału

telefonicznego,
o Driver In Radio - rodzina sterowników odbierających sygnały pochodzące z kanału

radiowego,
o Driver In GSM/GPRS - rodzina sterowników odbierających sygnały pochodzące z kanału

opartego o sieć GSM,
o Driver In WAN - rodzina sterowników odbierających sygnały pochodzące z sieci

informatycznych,
Sterowniki wyjścia (Driver Out) - sterowniki udostępniające dane:
o Sterownik Konsoli Klienta - sterownik udostępnia dane dla Konsoli Klienta , szczegóły

konfiguracji sterownika znajdują się w rozdziale konfiguracja sterownika Konsoli Klienta
,

o Sterownik Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych - sterownik udostępnia dane dla
Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych , szczegóły  konfiguracji sterownika znajdują
się w rozdziale konfiguracja sterownika Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych ,
o Sterownik Mobilnej Konsoli Serwisu - udostępnia dane dla Mobilna Konsola Serwisu ,

szczegóły konfiguracji sterownika znajdują się w rozdziale konfiguracja Sterownika
Mobilnej Konsoli Serwisu ,
o Sterownik Konsoli Alarmowej - udostępnia dane dla Konsoli Alarmowej , z  szczegóły

konfiguracji sterownika znajdują się w rodziale konfiguracja Sterownika Konsoli
Alarmowej ,

Sterowniki wejścia oraz wyjścia (Driver In/Out) - sterowniki wysyłające oraz odbierające
informacje:
o Sterownik GSMGate - sterownik wysyła oraz odbiera informacje w formie SMS oraz

zdarzeń CLIP, szczegóły konfiguracji sterownika znajdują się w rozdziale Sterownik
GSMGate ,
o Sterownik MailGate - sterownik wysyła oraz odbiera informacje za pomocą poczty

elektronicznej, potrafi również wysyłać zestawienia w określonym czasie, szczegóły
konfiguracji sterownika znajdują się w rozdziale konfiguracja Sterownika MailGate ,
o Sterownik UniversalInOut - sterownik wysyła oraz odbiera dane w formacie zgodnym z 

protokołem sterownika UniversalInOut , szczegóły konfiguracji sterownika znajdują się
w rozdziale Sterownik UniversalInOut ,

Inne:
o ProcessControl - sterownik zapisuje informacje o uruchomionych procesach

systemowych, jako zdarzenia systemu KronosNET2, szczegóły konfiguracji znajdują się
w rozdziale Sterownik ProcessControl ,
o SaveSignal - sterownik zapisuje odebrane w systemie sygnały do plików tekstowych na

dysku lokalnym, szczegóły konfiguracji sterownika znajdują się w rozdziale Sterownik
SaveSignal .
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14 Multiplekser

Moduł Multiplekser wykorzystywany jest w odległych lokalizacjach, pozwala na kontrolowanie
komunikacji pomiędzy sterownikami oraz Kernelem. 
Usługa  odbiera  sygnały  ze  sterowników  i  przesyła  je  bezpośrednio  do  Kernela  poprzez
ustawione  łącze  LAN/WAN, w  przypadku braku podstawowej  łączności,  komunikacja  jest
zapewniona poprzez sesje GPRS modem GSM/GPRS podłączony do portu COM.

Jeśli sterownik ma się komunikować z Kernelem poprzez
moduł Multiplekser, należy w konfiguracji sterownika
zaznaczyć opcję: Komunikacja z użyciem potoków.

Szczegółowa  konfiguracja  modułu  dostępna  jest  w  rozdziale  Konfiguracja  modułu
Multiplekser .409
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15 Stan pracy modułów

Moduł pozwala na podgląd stanu pracy modułów zarejestrowanych w Kernelu.
Po zalogowaniu dostępne są informacje:

IP - adres IP modułu,

Nazwa - nazwa modułu,

Typ - typ modułu (Kernel, konsola, sterownik),

Stan - aktywny bądź nieaktywny (w stanie uśpienia),

Błąd - informacja o zgłoszeniu błędu przez dany moduł,

Obecny/Nieobecny - informacja o zarejestrowaniu bądź braku rejestracji w Kernelu.

Jeśli dany moduł choć raz podłączy się do Kernela, będzie widoczny na liście.
Moduły aktualnie niepodłączone, będą oznaczone jako nieobecne.

Modułem aktywnym, nazywamy moduły pracujące w systemie, natomiast moduł nieaktywny,
to moduł w stanie uśpienia, czyli niepracujący, np.: sterownik niepracujący jest  połączony z
Kernelem, ale nie odbiera sygnałów ze stacji bazowej. 

Sterowanie stanem pracy możliwe jest z zakładki Moduły  programu narzędziowego Tools.

Uwaga: Sterowanie modułami możliwe jest tylko w przypadku aktywacji odpowiedniej opcji w
konfiguracji  Kernela.  Domyślnym  trybem  jest  tryb  automatyczny,  który  uniemożliwia
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użytkownikowi zmianę stanu modułu (Konfiguracja Kernela ).

W trybie automatycznym, Kernel automatycznie próbuje budzić wszystkie moduły zaraz  po
ich  rejestracji  w  Kernelu,  natomiast  w  trybie  ręcznym,  wszystkie  są  uśpione  do  czasu
wydania  odpowiedniej  decyzji  o  obudzeniu  przez  użytkownika  (Konfiguracja  Ogólna
Kernela).

W trybie automatycznym, w momencie uśpienia lub zatrzymania pracy jednego z modułów,
do pracy automatycznie zostaje uruchomiony inny moduł o tej  samej nazwie, jeżeli znajduje
się w  systemie i jest  zarejestrowany w  Kernelu. Dlatego też  bezwzględnie wymagane jest
ustawianie różnych nazw modułów w systemie w przypadku, gdy nie chcemy, aby część  z
nich odgrywała rolę tylko kopii zapasowych. 
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16 Database Manager

Program DBM służy do pracy z bazą danych KronosNET 2.2.

W oknie po prawej stronie widzimy dane bieżącej bazy:

16.1 Dodanie serwera bazy danych

Domyślny  serwer  bazy  danych  jest  wybierany  zgodnie  z  konfiguracją  Kernela  (Ciąg
połączenia z bazą danych ).

W  celu dodania  kolejnego  serwera  bazy  danych,  należy  kliknąć  przycisk  plus,  a
następnie w oknie:
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podać  nazwę hosta lub adres  IP komputera, na którym  uruchomiono  serwer  bazy
danych. W  polu Nazwa hosta należy również  podać  nazwę instancji  serwera, jeśli
pod podanym adresem uruchomionych jest więcej niż jedna instancja.

Następnie należy zaznaczyć czy logowanie jest zintegrowane (czyli czy Kronos ma
użyć  wbudowanych  zabezpieczeń  systemu  Windows).  Przy  wyborze  opcji  Nie
należy podać użytkownika i hasło bazy danych.

W  celu  sprawdzenia  poprawności  wprowadzonych  danych,  należy  nacisnąć
przycisk Test łączności.

16.2 Kopie bezpieczeństwa

Opcja służy do operacji bazodanowych takich jak:

odtwarzania kopii bazy

tworzenia kopii bazy

Ponadto w  oknie Zaplanowane zadania istnieje możliwość  ustawienia  wykonywania
kopii cyklicznej  lub zaplanowania wykonania kopii. Służy do tego przycisk plus. Po
jego naciśnięciu otwiera sie poniższe okno:
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należy  w  nim  ustalić  nazwę  zadania  do  wykonania  (np.  "Kopia  comiesięczna"),
wybrać folder, w którym będzie tworzona kopia oraz określić czy każda nowa kopia
bazy  ma  nadpisywać  starą  zaznaczając/odznaczając  opcję  Nadpisz  plik  kopii
zapasowej. Należy również  podać  rodzaj  wykonywanego backupu. Możliwe rodzaje
to:

 Jednokrotne - należy podać konkretną datę wykonania backupu,

 Okresowe - należy określić częstotliwość i godzinę wykonania kopii w poniższym
okienku:
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Do  wykonywania  automatycznych  kopii

bezpieczeństwa, konieczne jest  uruchomienie usługi

systemowej  SQL  Server  Agent  (np.  za  pomocą

Kronos Tools).

16.3 Dane tymczasowe

Wszystkie sygnały są zapisywane w tabelach dziennych. Po pewnym okresie baza zaczyna
osiągać swój maksymalny rozmiar. Program może ostrzegać  przed osiągnięciem wartości
granicznej, do administratora należy jednak podjęcie stosownych działań. 

Istnieje  możliwość  importowania  i  eksportowania  tabel  ze  zdarzeniami  dziennymi  oraz
miesięcznymi, co pozwala zwolnić miejsce na nowe zdarzenia, a także przywrócić  stare w
razie konieczności.

16.3.1 Importuj tabele dzienne

W celu  zaimportowania tabel baz danych, należy podać ścieżkę do plików z danymi.
Następnie trzeba zaznaczyć, które dane mają zostać zaimportowane. 

Import odbywa się Z plików DO bazy.

16.3.2 Eksportuj tabele dzienne

Tabele można eksportować z konkretnego dnia, za dany okres, starsze niż pewien
okres. 

Zaznaczenie opcji usuwaj  eksportowane tabele spowoduje usunięcie tabel z bazy
danych. 

W polu Ścieżka należy też podać ścieżkę do katalogu, w którym zapisane zostaną
eksportowane dane.

Opcja Ilość wierszy w jednym umożliwia określenie ilości wierszy w jednym pliku.
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16.3.3 Usuń tabele dzienne

Można usunąć tabele z konkretnego dnia, za dany okres i starsze niż pewien okres.
Usuwane tabele znikają bezpowrotnie z bazy danych.

16.3.4 Eksportuj tabele miesięczne

Można  eksportować  tabele  z  konkretnego  miesiaca,  z  danego  zakresu  miesięcy,
starsze niż pewien okres.

Zaznaczenie  opcji  usuwaj  eksportowane tabele  spowoduje  usunięcie  tabel  z  bazy
danych. 

W polu Ścieżka należy też podać  ścieżkę do katalogu, w  którym zapisane zostaną
eksportowane dane.
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16.3.5 Usuń tabele miesięczne

Opcja usuwa tabele miesięczne z  konkretnego miesiąca, za dany okres  miesięcy i
starsze niż pewien okres. Usuwane tabele znikają bezpowrotnie z bazy danych.

.

16.3.6 Podgląd tabel dziennych i miesięcznych

Możliwy  jest  podgląd  wyeksportowanych  tabel  dziennych  i  miesięcznych  bez
konieczności ich importowania do bazy danych (baza wówczas nie zmienia swoich
rozmiarów).
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16.4 Pliki bazy

Możliwe jest podłączenie konkretnej bazy danych, rozłączenie i kompresja bazy danych. 

-
podłącz bazę danych

-
 odłącz bazę danych

-

 kompresuj – kompresja usuwa z  bazy puste miejsce, proces  ten jednak zależny
jest  od  serwera  bazy  danych  i  może  nie  przynieść  natychmiast  oczekiwanych
skutków  (plik zawierający  bazę  danych może  zmniejszyć  sie  dopiero  po  jakimś
czasie).

Informacje są przechowywane w pliku KronosNet2.mdf, 

natomiast  plik  KronosNet2.ldf  zawiera  dziennik  transakcji,  w  którym  zapisywane  są
informacje o aktualnie wykonywanych operacjach
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16.5 Administracja serwerem

Można tutaj ustawić sposób autoryzacji jakiej będzie wymagał serwer SQL:
- uwierzytelnienie Windows i SQL Serwer – serwer wymagać będzie zarówno poprawnego

zalogowania do systemu Windows jak i do bazy danych. Po zaznaczeniu tej  opcji aktywuje
się pole użytkownik,
- uwierzytelnienie Windows – wymagane jest tylko uwierzytelnienie oferowane przez system

operacyjny.

Pierwsza  metoda  jest  zalecana  w  przypadku osobnego  komputera  służącego  za  serwer
danych,  gdzie  należy  podać  użytkownika  i  hasło  do  bazy  danych.  Druga  opcja  jest
stosowana  w  przypadku  uruchomienia  serwera  na  tym  samym  komputerze,  na  którym
pracuje usługa Kernel.

W polu zarządzanie pamięcią deklaruje się ilość pamięci RAM, którą system przeznaczy do
obsługi bazy danych.
Możliwe są 2 opcje konfiguracji:

- dynamiczna  ilość  pamięci  –  pamięć  będzie  w  zależności  od  potrzeb,  jej  ilość  nie
przekroczy wartości granicznych,

Zaleca  się  ustawienie  dynamiczne  od  4MB  do  połowy

pamięci RAM.

- stała ilość pamięci – ustawianie stałego przydziału pamięci. 

Niewłaściwe  przydzielenie  stałego  obszaru  pamięci  może

skutkować  zmniejszeniem  wydajności  systemu  lub  nawet

jego destabilizacją!
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16.6 Replikacja

Replikacja wykorzystuje wbudowane mechanizmy silnika MS SQL do kopiowania oraz
dystrybuowania obiektów danych i bazy danych z jednej do innej, a następnie
synchronizowania między bazami danych w celu utrzymania spójności. Replikacja
wykorzystywana jest w systemie do dostarczenia aktualnych danych dla bazy Kernela
zapasowego, przy użyciu Centrów rezerwowych .

Wykorzystana replikacja scalenia (merge replication) zezwala na wprowadzanie zmian
zarówno na bazie głównej (wydawcy) oraz bazie zapasowej (subskrybencie).
W wyniku synchronizacji, wszelkie modyfikacje na bazach są scalane razem.

W celu konfiguracji replikacji w DBM muszą być dodane dwa serwery silnika MS SQL
(szczegóły Dodanie serwera bazy danych)
Dla serwera głównego należy włączyć opcję publikacji oraz skonfigurować:

Wykonuj o / co - uruchomienie agenta scalania w okreslonym czasie lub co zadany okres
czasu
o rozpoczynaj / zakończ o 

Folder danych - folder z danymi publikacji, do którego serwer zapasowy ma dostęp

Dla serwera zapasowego należy włączyć opcję subskrypcji, a następnie wybrać z listy
skonfigurowany wcześniej serwer publikacji.

Replikacja ustanawiana jest w silniku bazodanowym przez usługę Menadżera replikacji ,
wszelkie zmiany w konfiguracji wymagają restartu tej usługi.
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Mechanizm  replikacja  wymaga  pełnej  wersji  serwera  MS

SQL w  wersji  2005  lub wyższej  oraz  uruchomionej  usługi

MS SQL Agent.

Serwery  SQL  wymagają  autentyfikacji  przy  pomocy

określonego  użytkownika  oraz  hasła,  posiadającego

odpowiednie uprawnienia.

Wersje  silnika  SQL  wydawcy  i  subskrybenta  muszą  być

takie same.

16.6.1 Menadżer replikacji

Zakładka służy do zarządzania usługą Menadżera replikacji. Usługa zgodnie z konfiguracją 
Replikacji  ustawia w silnikach bazodanowych wydawcy i subskrybenta tabele podlegające
replikacji scalania oraz kontroluje i dodaje nowe tabele do replikacji (tzw. dane tymczasowe)

Zarządzanie menadżerem replikacji:

Uruchomienie usługi

457
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Zatrzymanie usługi

Tryb ręczny/automatyczny

Dodanie usługi

Usunięcie usługi

Konfiguracja menadżera replikacji:
Nazwa modułu - nazwa modułu widoczna w systemie, unikalna dla całego systemu, 

Hasło - zdefiniowane w systemie hasło dla konsoli (konfiguracja Kernela - Hasła modułów
),

Logowanie - szczegółowe logowanie pracy sterownika zapisywane do pliku tekstowego,
384
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Usunięcie  lub  zatrzymanie  menadżera  replikacji,  nie

spowoduje zatrzymania  wykonywanie  replikacji  -  replikacja

wykonywana  jest  na  poziomie  skonfigurowanych  silników

bazodanowych,  w  związku  z  powyższym  operacje  jej

zatrzymania lub usunięcia należy wykonać bezpośrednio na

MS SQL. 
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17 Konsola Klienta

Konsola umożliwia podgląd danych obiektów, przypisanych do użytkownika identyfikującego
się w systemie określonym loginem oraz hasłem. Pozwala również na proponowanie zmian
określonych danych przez klienta, które wymagają zatwierdzenia w Konsoli Edycji (Historia
zmian ).
Klient ma także możliwość wysyłania oraz odbierania wiadomości do użytkowników Konsoli
Edycji.  

Przy pierwszym uruchomieniu wyświetli się okno z konfiguracją Konsoli Klienta , w którym
należy skonfigurować dostęp do sterownika Konsoli Klienta.

Do  uruchomienia  Konsoli  Klienta  wymagane  jest
uruchomienie w systemie sterownika Konsoli Klienta.

17.1 Dostęp do Konsoli Klienta

Po uruchomieniu konsoli wyświetli się okno zachęty do podania nazwy użytkownika oraz
hasła. Użytkownikiem jest nazwa użytkownika zdalnego zdefiniowanego na obiekcie w
Konsoli Edycji (rozdział Zdalny dostęp ).

Rodzaj wymaganego hasła zależy od konfiguracji sterownika (rozdział konfiguracja
sterownika Konsoli Klienta ).
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17.2 Pierwsze uruchomienie

Przy pierwszym uruchomieniu Konsoli Klienta należy podać:
adres IP oraz Port, pod którym jest dostępny sterownik Konsoli Klienta

opcjonalne hasło użyte do szyfrowania komunikacji pomiędzy konsolą i sterownikiem

Sterownik udostępnia dane wybranych obiektu (szczegóły konfiguracji sterownika znajdują
się w rozdziale Sterownik ClientConsole ). 

17.3 Podstawowa obsługa

Okno Konsoli Klienta zawiera zakładki:
Poczta  - wewnętrzna poczta systemu KronosNET2, do wymiany wiadomości pomiędzy
użytkownikiem Konsoli Klienta, a Konsolą Edycji,
Obiekty  - dane obiektów zarejestrowanego klienta, 

Zestawienie sygnałów - zestawienie sygnałów z obiektów zarejestrowanego klienta.

W menu górnym dostępnę są opcje
Program:
o Zarejestruj,
oWyrejestruj,
o Konfiguracja - konfiguracja Konsoli Klienta ,
o Zakończ,

Pomoc:
o o programie - dane kontaktowe oraz licencja programu.

17.4 Poczta

Zakładka poczta umożliwia wymianę wiadomości pomiędzy użytkownikiem Konsoli Klienta i
Konsolą Edycji (rozdział Zakładka Poczta ).
Pozwala na przeglądanie, odpowiadanie oraz wysyłanie wiadomości teksotwych oraz
obrazkowych.
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Wyświetl wiadomości - pozwala na filtrowanie wiadomości według typu:
wszystkie,

otrzymane,

wysłane.
Aby odświeżyć listę wiadomości, należy kliknąć ikonę odświeżania.

Odświeżanie

Aby dodać nową wiadomość, należy kliknąć ikonę dodawania , a następnie uzupełnić pola
wiadomości:
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Dodawanie

Okres ważności:
o Bezterminowa,
o Terminowa,

Typ wiadomości:
o Tekstowa,
o Obrazkowa,

Temat,

Treść.

17.5 Obiekty

Z zakładki obiekty użytkownik zdalny może podejrzeć dane wybranego obiektu, do którego
ma dostęp.
Po wybraniu obiektu użytkownik przy pomocy ikony edycji  może edytować określone dane
obiektu.

Edycja
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Widoczne  dane  mogą  się  różnić,  w  zależności  od
uprawnień użytkownika  zdalnego  (Konsola  Edycji  -  Zdalny
dostęp ).

17.5.1 Informacje ogólne

Informacje ogólne obiektu, tj:

Typ Obiektu oraz adres obiektu,

Rejon,

Obszar,

Czas dojazdu,

Rodzaj,

Kontakty,

Opis,

Uwagi,

185
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oraz 

edycja  kontatków obiektu:

Kontakt,

Priorytet,

Godziny,

Typ,

Opis.

17.5.2 Osoby

I Osoby związane z obiektem, wraz z danymi tych osób, oraz edycja
danych osób.

Edycja

 

17.5.3 Grupy sygnałów

Grupy sygnałów na obiekcie, wraz z informacją o stanie grupy oraz
czasie ostatniej zmiany stanu wraz z możliwością wydruku lub
eksportu do zewnętrznego pliku.

Wydruk

Eksport

17.5.4 Sygnały

Zakładka umożliwia dostęp, wydruk oraz eksport danych: 

Wydruk

Eksport

Sygnały - lista archiwalnych sygnałów z danego obiektu,

Wykresy - wykres poziomu sygnału (dla urządzeń radiowych lub podających stany
analogowe), jaki został odebrany z danego obiektu, może przedstawiać wykresy mocy
sygnału, temperatur, wilgotności czy też napięcia,

Sygnały można zawęzić, uzupełniając okres czasu, w jakim sygnały się pojawiły, można też
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do ograniczenia listy zastosować filtry .

Pozycje - aktualna pozycja obiektu lub historie pozycji w zadanym okresie.

Pozycja wyświetlana jest na mapie google po zaakceptowaniu licencji. Domyślny typ mapy
można ustawić w konfiguracji Konsoli Klienta .

17.5.5 Zestawienie czasu pracy

 Opcja zawiera zestawienie czasu pracy pracowników z
możliwością jego wydruku lub eksportu.

Wydruk

Eksport

41

473
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Zestawienie tworzone jest za zadany miesiąc roku. 

Opcja Dzienny limit pracy [godz] spowoduje wyświetlenie na liście pozycji, które przekroczyły
limit dzienny pracy na czerwono, a czas pracy powyżej tej liczby nie zostanie wliczony do
zestawienia. 
Opcja Bazuj  na czasie źródłowym zdarzeń powoduje zliczanie czasu pracy bazującego na
czasie źródłowym sygnału rozpoczęcia i zakończenia pracy zamiast na czasie odbioru.

17.5.6 Historia zdarzeń

 Lista archiwalnych zdarzeń z możliwością wydruku oraz eksportu
danego obiektu. Historię zdarzeń można zawęzić, uzupełniając okres
czasu, w jakim zdarzenia się pojawiły, można też do ograniczenia
listy zastosować filtry .

Wydruk

Eksport

17.5.7 Zestawienie ilości alarmów

Zestawienie przedstawia listę zsumowanych alarmów, z
możliwością wydruku oraz eksportu, które wystąpiły w zadanym
czasie z podziałem na typy. 

Wydruk

Eksport

17.5.8 Zestawienie raportów

Podgląd wybranych typów raportów (alarmowe, serwisowe, dzienne
oraz informacyjne) za zadany okres czasu  z możliwością  użycia
filtra  oraz ich wydruku i eksportu.

Wydruk

Eksport

17.5.9 Zestawienie dokumentów

Okno służy do podglądu wystawionych zleceń serwisowych
związanych z obiektem za zadany okres czasu z możliwością
użycia filtra  oraz wydruku i eksportu.

41

41

41
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Wydruk

Eksport

17.5.10 Zestawienie plików multimediów

Opcja służy do generowania listy plików multimedialnych (obrazów
lub filmów)  za zadany okres czasu z możliwością użycia filtra
oraz wydruku i eksportu.

Wydruk

Eksport

17.5.11 Kamery

Podgląd obrazu z kamer na obiekcie.

 Możliwy jest podgląd z kamer oraz rejestratorów, które udostępniają obraz poprzez serwer
Web. 
Wykorzystanie biblioteki do kamer określonego producenta rozszerza funkcjonalność obsługi
kamer.
Możliwości sterowania kamerą uzależnione są od obsługiwanego urządzenia oraz od
biblioteki kamer, w związku z tym nie wszystkie funkcje mogą być dostępne.

W  celu  uzyskania  listy  dostępnych  bibliotek  dla  kamer,
proszę się skontaktować z dystrybutorem lub producentem
systemu KronosNET.

17.5.12 Historia płatności

Lista płatności wygenerowanych dla danego obiektu w zadanym
okresie czasu z możliwością użycia filtra  oraz wydruku i eksportu.

     

Wydruk

Eksport

17.5.13 Blokady

Lista blokad na obiekcie z możliwością ich edycji.

41

41
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Zdalny użytkownik może zaproponować blokadę:

Stałą, 

Tymczasową - w określonym przedziale czasu,

Typ blokady:
oWszystko - cały obiekt, bądź określona funkcja:
o Funkcje stanu ,
o Funkcje zmiany stanu ,
o Kontrola łączności ,
o Funkcje okresowe ,
o Funkcje zakresu ,
o Funkcje zadań ,

Urządzenie,

Grupa (sygnałów),

Opis.

17.5.14 Funkcje

 Podgląd funkcji obiektu z możliwością ich edycji:

Funkcje zadań ,

Funkcje okresowe ,

Funkcje stanu ,

Funkcje zmiany stanu ,

Kontrola łączności ,

Funkcje zakresu .

17.5.15 Obchody

 Podgląd oraz edycja funkcji obchodów  zdefiniowanych dla
wybranego urządzenia na obiekcie z możliwością jego edycji.

17.5.16 Zmiany na obiekcie

Lista zaproponowanych zmian czekających na akceptację
użytkownika Konsoli Edycji.

 

17.6 Zestawienie sygnałów

Z zakładki dostępne są dane wszystkich obiektów:

Zestawienie sygnałów ze wszystkich obiektów użytkownika
zdalnego

134

137

125

265

265

264

264

265

134

137

125

265

266
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Aktualne pozycje wszystkich obiektów użytkownika zdalnego

 
 

17.6.1 Sygnały

Zestawienie zawiera historie sygnałów z obiektów użytkownika zdalnego. Sygnały można
wygenerować za podany okres czasu, oraz wyfiltrować  oraz wydrukować.

17.6.2 Pozycje

Zestawienie z aktualnymi pozycjami obiektów klienta.

41
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17.7 Konfiguracja

W zakładce konfiguracji ustawiamy:

Ogólne
o Adres IP - adres, pod którym Konsola Klienta będzie próbowała łączyć się ze

sterownikiem Konsoli Klienta,
o Port - port TCP, na który Konsola Klienta wysyła ramki (port nasłuchiwania sterownika

Konsoli Klienta),
o Używaj szyfrowania - włącza szyfrowanie ramek pomiędzy konsolą a sterownikiem,
o Hasło - użyte hasło dla szyfrowania pomiędzy konsolą a sterownikiem,

Mapy
o Domyślny typ mapy - typ mapy google, służący do wyświetlania pozycji obiektu:
o Normalna,
o Satelitarna,
o Hybrydowa,
o Liczba pozycji na stronę - stronicowanie pozycji obiektu na mapie (zakładka Sygnały ),

Kamery - biblioteki dla zaawansowanych funkcji kamer oraz rejestratorów (szczegóły
rozdział Biblioteki kamer ),
Nazwa kodeka - wybór lokalnie zainstalowanego kodeka, użytego do kompresji filmów przy
użyciu biblioteki kamer, oraz ustawienie jakości kompresji:

467

440



KronosNET 2.2474

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

o Jakość kompresji,
o Głębia kolorów,
o Powtarzaj ramki,
o Ścieżka zapisu plików multimedialnych - dla zapisanych zdjęć oraz filmów z zakładki 

Kamery .470



Rozdział

XVIII
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18 Konsola Klienta Web

Konsola umożliwia podgląd danych obiektów, przypisanych do użytkownika identyfikującego
się w systemie określonym loginem oraz hasłem. Pozwala również na proponowanie zmian
określonych danych przez klienta, które wymagają zatwierdzenia w Konsoli Edycji (Historia
zmian ).
Klient ma także możliwość wysyłania oraz odbierania wiadomości do użytkowników Konsoli
Edycji.  

Dostęp jest możliwy poprzez dowolną przeglądarkę internetową, po połączeniu się z
serwerem stron internetowych IIS firmy Microsoft, na którym uruchomiona jest aplikacja
KronosWebApplication.

18.1 Dostęp do danych

Po wpisaniu w przeglądarce adresu do serwera IIS na którym uruchomiona jest aplikacja
KronosWebApplication, wyświetli się ekran logowania:

Należy podać login oraz hasło użytkownika oraz hasło. Loginem jest nazwa użytkownika
zdalnego zdefiniowanego na obiekcie w Konsoli Edycji (rozdział Zdalny dostęp ). Po
poprawnym zalogowaniu otrzymujemy dostęp do strony głównej, skąd mamy dostęp do
zakładek:

Obiekty ,

Zestawienia ,

Wiadomości .

Przykładowy link do zalogowania w systemie, jeśli IIS jest uruchomiony na tym samym
komputerze wygląda następująco: 
 http://localhost/KronosWebApplication/MainSite.aspx .

234

185

326

238

515

http://localhost/KronosWebApplication/MainSite.aspx
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18.2 Obiekty

Z zakładki obiekty użytkownik zdalny może wybrać obiekt do którego ma dostęp, a następnie
sprawdzić szczegółowe dane.

Widoczne  dane  mogą  się  różnić,  w  zależności  od
uprawnień użytkownika  zdalnego  (Konsola  Edycji  -  Zdalny
dostęp ).

18.2.1 Informacje ogólne

 Informacje ogólne obiektu, tj:

Typ Obiektu oraz adres obiektu,

Rejon,

Obszar,

Czas dojazdu,

Rodzaj,

Kontakty,

Opis,

Uwagi.

185
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18.2.2 Osoby

Osoby związane z wybranym obiektem, możliwość podglądu szczegółów osób, dodanie
nowej osoby oraz edycji lub usunięciu istniejących.
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18.2.3 Grupy sygnałów

Grupy sygnałów wybranego obiektu, wraz z informacją o stanie grupy oraz czasie ostatniej
zmiany stanu.

18.2.4 Historia sygnałów

Zakładka umożliwia dostęp do danych wybranego obiektu:

Sygnały - lista archiwalnych sygnałów,

Wykresy - wykres poziomu sygnału (dla urządzeń radiowych lub podających stany
analogowe), jaki został odebrany z danego obiektu, może przedstawiać wykresy mocy
sygnału, temperatur, wilgotności czy też napięcia,
Pozycje - historie pozycji w zadanym okresie lub pozycja aktualna.

Sygnały można zawęzić, uzupełniając okres czasu, w jakim sygnały się pojawiły.

18.2.5 Historia zdarzeń

Lista archiwalnych zdarzeń z wybranego obiektu. Historię zdarzeń można zawęzić,
uzupełniając okres czasu, w jakim zdarzenia się pojawiły.

18.2.6 Zestawienie raportów

 Podgląd raportów wybranego obiektu (alarmowe, serwisowe, dzienne oraz informacyjne) za
zadany okres czasu oraz możliwość podejrzenia szczegółów takiego raportu.

18.2.7 Zestawienie dokumentów

Okno służy do podglądu wystawionych zleceń serwisowych wybranego obiektu za zadany
okres oraz możliwość podejrzenia szczegółów takiego zlecenia.

18.2.8 Zestawienie płatności

Lista płatności wygenerowanych dla danego obiektu w zadanym okresie czasu oraz
możliwość podejrzenia szczegółów wygenerowanej płatności.

18.2.9 Zestawienie plików multimedialnych

Listy plików multimedialnych wybranego obiektu (obrazów lub filmów)  za zadany okres
czasu.

18.2.10 Kamery

Podgląd obrazu z kamer wybranego obiektu. Możliwy jest podgląd z kamer oraz
rejestratorów, które udostępniają obraz poprzez serwer Web.

18.2.11 Zestawienie ilościowe alarmów

Zestawienie przedstawia listę zsumowanych alarmów wybranego obiektu, które wystąpiły w
zadanym czasie z podziałem na typy. 

18.2.12 Zestawienie czasu pracy

Opcja zawiera zestawienie czasu pracy pracowników wybranego obiektu.
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Zestawienie tworzone jest za zadany miesiąc roku. 

Opcja Dzienny limit pracy [godz] spowoduje wyświetlenie na liście pozycji, które przekroczyły
limit dzienny pracy na czerwono, a czas pracy powyżej tej liczby nie zostanie wliczony do
zestawienia. 
Opcja Bazuj  na czasie źródłowym zdarzeń powoduje zliczanie czasu pracy bazującego na
czasie źródłowym sygnału rozpoczęcia i zakończenia pracy zamiast na czasie odbioru.

18.2.13 Blokady

Lista blokad na obiekcie z możliwością ich edycji.
Zdalny użytkownik może zaproponować nową lub edytować istniejącą blokadę:

Stałą,

Tymczasową - w określonym przedziale czasu,

Typ blokady:
oWszystko - cały obiekt, bądź określona funkcja:
o Funkcje stanu ,
o Funkcje zmiany stanu ,
o Kontrola łączności ,
o Funkcje okresowe ,
o Funkcje zakresu ,
o Funkcje zadań ,

Urządzenie,

Grupa (sygnałów),

Opis.

18.2.14 Kontakty

Podgląd oraz edycja kontatków obiektu, tj:
Kontakt,

Priorytet,

Godziny,

Typ,

Opis.

18.2.15 Funkcje

Podgląd oraz edycja:
Funkcja zadań ,

Funkcja okresowa ,

Funkcja stanu ,

Funkcja zmiany stanu ,

Funkcja zakresu .

18.2.16 Obchody

Podgląd oraz edycja  funkcji obchodów  na wybranym urządzeniu.
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18.3 Zestawienia

Enter topic text here.

18.3.1 Zestawienie grup sygnałów

Grupy sygnałów wszystkich obiektów klienta, wraz z informacją o stanie grupy oraz czasie
ostatniej zmiany stanu.

18.3.2 Zestawienie sygnałów

Zakładka umożliwia dostęp danych obiektów klienta:
Sygnały - lista archiwalnych sygnałów,

Wykresy - wykres poziomu sygnału (dla urządzeń radiowych lub podających stany
analogowe) jaki został odebrany z danego obiektu, może przedstawiać wykresy mocy
sygnału, temperatur, wilgotności czy też napięcia,
Pozycje - historie pozycji w zadanym okresie.

Sygnały można zawęzić, uzupełniając okres czasu, w jakim sygnały się pojawiły.

18.3.3 Zestawienie zdarzeń

Lista archiwalnych zdarzeń obiektów klienta. Historię zdarzeń można zawęzić, uzupełniając
okres czasu, w jakim zdarzenia się pojawiły.

18.3.4 Zestawienie raportów

Podgląd raportów obiektów klienta (alarmowe, serwisowe, dzienne oraz informacyjne) za
zadany okres czasu oraz możliwość podejrzenia szczegółów takiego raportu.

18.3.5 Zestawienie dokumentów

Okno służy do podglądu wystawionych zleceń serwisowych obiektów klienta za zadany
okres oraz możliwość podejrzenia szczegółów takiego zlecenia.

18.3.6 Zestawienie płatności

Lista płatności wygenerowanych dla obiektów klienta w zadanym okresie czasu oraz
możliwość podejrzenia szczegółów wygenerowanej płatności.

18.3.7 Zestawienie faktur

Zestawienie wystawionych faktur dla obiektów klienta wraz z możliwością podejrzenia
szczegółów wystawionej faktury.

18.3.8 Zestawienie ilosciowe alarmów

Zestawienie przedstawia listę zsumowanych alarmów obiektów klienta, które wystąpiły w
zadanym czasie z podziałem na typy. 

18.4 Wiadomości

Zakładka poczta umożliwia odbieranie wiadomości od użytkowników Konsoli Edycji (rozdział 
Zakładka Poczta ).
Pozwala na przeglądanie oraz usuwanie wiadomości teksotwych oraz obrazkowych.

241
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18.5 Instalacja

Internetowa aplikacja klienta jest trójwartwowym systemem instalowanym na serwerze IIS.
Dzięki zastosowanej architekturze dane udostępniane klientom są bezpieczniejsze.

18.5.1 Instalacja serwera IIS

Serwer jest standardowym składnikiem Windows. Komputer, na którym zainstalowany
będzie serwer IIS musi mieć udostępniony ruch 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:
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
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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.

18.5.2 Instalacja Konsoli Klienta Web

W  celu  zainstalowania  Aplikacji  Klienta  (KronosWebApplication),  sterownika
WebClientConsole  oraz  Web  Service  (KronosWebService),  należy  uruchomić  instalator
Konsoli Klienta Web.

W  zależności  od  wybranego  typu  zostaną  zainstalowane  pliki  we  wskazanym  katalogu,
aplikacje  KronosWebApplication,  KronosWebService  dla  serwera  IIS  oraz  sterownik
WebClientConsole.

Przed instalacją Konsoli  Klienta  Web należy  zainstalować
komponenty serwera IIS .

Po poprawnym zainstalowaniu Konsoli Klienta w Programie narzędziowy Tools  pojawi się
konfiguracja Aplikacji Klienckiej, Web Service  oraz  sterownika  w  zakładce  Konfiguracja  >
KronosWebApplication  (szczegóły  konfiguracji  w  rozdziale  Konfiguracja  Konsoli  Klienta
WWW )

W celu prawidłowej komunikacji internetowej Aplikacji Klienckiej z Web Service należy podać
odpowiednią do niego ścieżkę (Szczegóły w rozdziale Aplikacja Klienta ).

Poprawność  instalacji  można  sprawdzić  poprzez  uruchomienie  lokalne  linków  z  poziomu
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przęglądarki:
Serwera IIS:

http://localhost/
Web Service Konsoli Klienta WEB:

http://localhost/KronosWebService/KronosWebService.asmx
Aplikacja klienta:

http://localhost/KronosWebApplication/MainSite.aspx

Dla  dostępu  zdalnego  Klienta,  producent  sugeruje
wykorzystanie oddzielnego serwera usług WWW.

18.5.3 Instalacja KronosWebService na serwerze IIS

Tworzymy podfolder KronosWebService w katalogu: C:\inetpub\wwwroot. Kopiujemy do
niego odpowiednie pliki. Otwieramy w dowolnym edytorze tekstowym skopiowany
wcześniej plik Web.config. Odnajdujemy w nim wpis <connectionStrings>. Modyfikujemy
znajdujący się tam wpis stosownie do konfiguracji serwera SQL.
Poprawne działanie WebService'u można przetestować wchodząc z poziomu przeglądarki
pod adres: http://localhost/KronosWebService/KronosWebService.asmx?wsdl

Domyślny ciąg połączenia do lokalnej bazy KronosNET2 wygląda następująco:
Data Source=localhost;Initial Catalog=KronosNET2;Persist Security Info=True;User
ID=sa;Password=sa

18.5.4 Instalacja KronosWebApplication na serwerze IIS

Tworzymy podfolder KronosWebApplication w katalogu: C:\inetpub\wwwroot. Kopiujemy do
niego wszystkie potrzebne pliki. Otwieramy w dowolnym edytorze tekstowym plik
Web.config. Odnajdujemy w nim wpis: <setting
name="KronosWebApplication_KronosWebService_KronosWebService".  Modyfikujemy
znajdujący się tam wpis na:  http://localhost/KronosWebService/KronosWebService.asmx
Poprawne działanie stron Instalacja serwera IIS  y można przetestować wchodząc z
poziomu przeglądarki pod adres: http://localhost/KronosWebApplication/MainSite.aspx

Uwaga: w przypadku, gdy KronosWebService jest uruchomiony na innym komputerze, wpis
setting name może się różnić.
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19 Konsole Mobilne

Konsole Mobilne to aplikacje systemu KronosNET uruchamiane na urządzeniach mobilnych.
W systemie KronosNET2.2 dostępne są konsole mobilne:

Mobilna Konsola Grup Interwencyjnych

Mobilna Konsola Serwisu

Mobilna Konsola Klienta

Konsole komunikują się z dedykowanymi sterownikami systemu KronosNET
udostępniającymi określone dane dla użytkowników.

19.1 Mobilna Konsola Klienta

Konsola umożliwia podgląd danych obiektów, przypisanych do osoby obiektu, identyfikującej
się w systemie określonym loginem oraz hasłem.

Do  uruchomienia  Mobilnej  Konsoli  Klienta  wymagane  jest

uruchomienie  w  systemie  sterownika  Mobilnej  Konsoli

Klienta.

Moduł przeznaczony jest do uruchomienia na urządzeniu z systemem Android minimum w

wersji 2.3.3

19.1.1 Dostęp

Po uruchomieniu konsoli pojawi się ekran logowania, w którym należy podać login oraz hasło
użytkownika zdalnego, posiadającego uprawnienia do obiektu (szczegóły Zdalny dostęp)
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Z przycisku menu okna głównego użytkownik posiada dostęp do:
Konfiguracja

Logowanie

Zamknij

Lub możliwość wybrania połączenia telefonicznego z urządzenia pod numer zdefiniowany w
konfiguracji sterownika
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Przy pierwszym uruchomieniu wyświetli się okno z 
Konfiguracja , w którym należy skonfigurować dostęp do
sterownika Konsoli Klienta.

19.1.2 Obsługa

Po poprawnym zalogowaniu w Mobilnej Konsoli Klienta wyświetlony zostanie obiekt klienta z
opcjami menu:
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Opcje wyświetlają dane aktualnie wybranego obiektu.

Przytrzymanie wyświetli menu, ze szczegółami aktualnie wybranego obiektu oraz
pozwala na zmianę obiektu

Wyświetlenie sygnałów  

Wyświetlenie zdarzeń

Wyświetlenie stanu grupy sygnałów

Obsługa alarmów

Kontakt z agencją (pod numer zdefiniowany w sterowniku)

Wyświetlenie mapy  z pozycją obiektu

Wyświetlenie kamer  obiektu
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Wyświetlenie komend  obiektu

Wiadomości  do użytkowników Konsoli Edycji (Zakładka Poczta )

19.1.2.1 Sygnały

Lista archiwalnych sygnałów z wybranego obiektu, z możliwością określenia zakresu czasu
wyświetlanych sygnałów:

dzień

tydzień

miesiąc

dowolny - należy podać zakres czasu (od - do)

 

Przytrzymanie wybranego sygnału spowoduje wyświetlenie jego danych
szczegółowych.

19.1.2.2 Zdarzenia

Lista archiwalnych zdarzeń z wybranego obiektu, z możliwością określenia zakresu czasu
wyświetlanych zdarzeń:
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dzień

tydzień

miesiąc

dowolny - należy podać zakres czasu (od - do)

Przytrzymanie wybranego zdarzenia spowoduje wyświetlenie jego danych
szczegółowych

19.1.2.3 Stan grupy sygnałów

Grupy sygnałów na obiekcie, wraz z informacją o aktualnym stanie grupy (np. partycja
uzbrojona/rozbrojona)
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19.1.2.4 Alarmy

Lista aktualnych alarmów z danego obiektu.
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Wygenerowanie wybranego alarmu z listy dla obiektu

Usunięcie wskazanego alarmu z obsługi (wymaga wpisania hasła do odwołania alarmu
zalogowanej osoby)

Wpisanie hasła pod przymusem spowoduje usunięcie
wskazanego alarmu z listy, spowoduje jednak
wygenerowanie nowego alarmu w systemie KronosNET,
niewidocznego w konsoli mobilnej.

19.1.2.5 Mapy

Mapa Google z pozycją obiektu oraz współrzędnymi geograficznymi
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19.1.2.6 Kamery

Podgląd obrazu z kamer IP obiektu

Kamera z podanego adresu musi udostępniać stronę
dostępną do otwarcia na urządzeniu mobilnym

19.1.2.7 Komendy

Lista urządzeń oraz zdefiniowanych dla nich komend, możliwych do wykonania.
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Po wysłaniu wykonania komendy, możliwe są dla niej następujące statusy:

Brak informacji o wykonaniu komendy

Komenda zakończona niepowodzeniem

Komenda zakończona sukcesem

Komenda w trakcie wykonywania

19.1.2.8 Wiadomości

Zakładka umożliwia wysłanie wiadomości do Agencji Ochrony (widocznej w Konsoli Edycji 
zakładka Poczta) .
Szablon możliwych wiadomości można zdefiniować w sterowniki Mobilnej Konsoli Serwisu,
dodatkowo użytkownik może wysłać własną wiadomość.
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19.1.3 Konfiguracja

Konfiguracja Mobilnej Konsoli Klienta dostępna z menu Opcje.
W celu ustawienia połączenia Mobilnej Konsoli ze sterownikiem należy podać:

Adres serwera - adres IP, pod którym dostępny jest sterownik

Port - port nasłuchiwania sterownika

Szyfrowanie -  - komunikacja pomiędzy konsolą będzie szyfrowana.

Klucz szyfrowania 
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19.2 Mobilna Konsola Serwisu

Moduł  wspomaga pracę techników  oraz  serwisantów  na obiektach. Pozwala na dostęp do
sygnałów obiektów oraz do otwartych dokumentów zleceń . 

Do uruchomienia Mobilnej  Konsoli Serwisu wymagane  jest
uruchomienie  w  systemie  sterownika  Mobilnych  Konsoli
Serwisu.

Moduł przeznaczony jest do uruchomienia na urządzeniu z systemem Android minimum w

wersji 2.3.3

19.2.1 Dostęp

Po uruchomieniu Konsoli Mobilnej należy wybrać z konfiguracji połączenie, do którego moduł
się zarejestruje (szczegóły Konfiguracja Mobilnej Konsoli Serwisu )
Następnie wyświetli się ekran logowania, gdzie należy podać nazwę oraz hasło
uprawnionego użytkownika systemu KronosNET (szczegóły konfiguracji Dodanie
użytkownika Mobilnej Konsoli Serwisowej)
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Po pierwszym uruchomieniu należy skonfigurować dostęp do

sterownika Mobilnej  Konsoli Serwisu podając  adres  IP oraz

port nasłuchiwania sterownika w konfiguracji

Po poprawnym zalogowaniu należy wybrać obiekt - pojazd grupy serwisowej przypisany do
podanego użytkownika oraz osobę pełniącą służbę.
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Po poprawnym zarejestrowaniu wyświetli się ekran dostępu do:
Obiektów  - lista obiektów dostępnych dla zarejestrowanego użytkownika

Dokumentów  - otwarte zlecenia dostępne dla wybranego użytkownika
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Po uzyskaniu dostępu możliwe są kroki

Przejście pomiędzy zakładkami

Ręczne odświeżenie aktualnego ekranu

Menu kontekstowe, zależne od wybranej zakładki (obiektu lub dokumentu)

Menu opcje, po zalogowaniu pozwala na:

Wylogowanie użytkownika z Konsoli Mobilnej
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Zgłoszenie przerwy w służbie

Zgłoszenie zakończenia służby

Rozpoczęcie służby po przerwie lub zakończeniu

Dostęp do konfiguracji 

Informacje o programie

Zakres wyświetlanych danych zależy od Konfiguracji
Sterownika Mobilnej Konsoli Serwisu (zakładka Widoczność
obiektów )

Dłuższe  przytrzymanie  dowolnej  ikony  Konsoli  Mobilnej

spowoduje wyświetlenie jej opisu

19.2.1.1 Dodanie użytkownika Mobilnej Konsoli Serwisowej

Aby system poprawnie powiązał zalogowanego użytkownika z obiektem typu pojazd
serwisowy, należy:

Stworzyć obiekt typu pojazd serwisowy (Konsola Edycji - obiekty, zakładka Ogólna ),

Dodać na obiekt osobę typu serwis powiązaną z systemowym użytkownikiem (Konsola
Edycji - obiekty, zakładka Osoby ),
Zweryfikować uprawnienia użytkownika systemowego przypisanego do osoby (Program
narzędziowy Tools - Nadanie praw użytkownikowi)

19.2.2 Obiekty

Z zakładki obiekty dostępna jest lista widocznych dla zalogowanego użytkownika lista
obiektów wraz ze statusem obiektu:

Obiekt w stanie alarmu
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Obiekt w stanie serwisu

Pojedyncze wybranie obiektu spowoduje wyświetlenie szczegółów danego obiektu, w tym:
Nazwy i adresu klienta,

Adres oraz kontakty na obiekt

Dłuższe wybranie obiektu spowoduje jego zaznaczenie, pozwoli to po wybraniu menu
kontekstowego na wybranie dodatkowych opcji:



KronosNET 2.2504

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Menu kontekstowe, po wybraniu obiektu pozwala na:

Dodanie nowego dokumentu do wybranego obiektu

Wygenerowanie lub usunięcie alarmu na obiekcie

Wygenerowanie lub zakończenie serwisu na obiekcie

Edycja podstawowych danych obiektu, w tym wprowadzenie pozycji obiektu
na podstawie aktualnej pozycji GPS
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Zgłoszenie rozpoczęcia lub zakończenia pracy na obiekcie

19.2.3 Dokumenty

Z zakładki dokumenty dostępna jest lista widocznych dla zalogowanego użytkownika lista
dokumentów, w tym numer oraz typ dokumentu, data ich utworzenia oraz nazwa obiektu.

Po zaznaczeniu przez dłuższe wybranie dokumentu, z menu kontekstowego dostępne są
dodatkowo opcje:

Menu kontekstowe

Dodanie nowego dokumentu dla tego samego obiektu

Usunięcie aktualnie wybranego dokumentu
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Po wybraniu dokumentu pojawią się dodatkowe szczegóły związane z dokumentem, w tym:
podgląd oraz edycja szczegółów dokumentu

osoby obiektu powiązanego z dokumentem

zdarzenia z obiektu powiązanego z dokumentem (z możliwością wybrania zakresu czasu)

sygnały z obiektu powiązanego z dokumentem  (z możliwością wybrania zakresu czasu)

mapa pozycji obiektu powiązanego z dokumentem
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Z menu kontekstowego można dodatkowo zapisać lub anulować wprowadzone zmiany w
wybranym dokumencie

Menu kontekstowe

Zapis wprowadzonych zmian w dokumencie

Anulowanie wprowadzonych zmian w dokumencie

19.2.4 Konfiguracja

Konfiguracja Mobilnej Konsoli Serwisu dostępna jest z menu opcje.
W celu dodania nowego połączenia, należy po wybraniu menu wybrać funkcję dodaj.
Edycja zdefiniowanego wcześniej połączenia możliwa jest po jego dłuższym przytrzymaniu.
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W konfiguracji połączenia należy podać:

Nazwa - nazwa połączenia

IP - adres IP, pod którym dostępny jest sterownik

Port - port nasłuchiwania sterownika

Szyfrowanie - komunikacja pomiędzy konsolą i sterownikiem będzie szyfrowana
wprowadzonym kluczem
Włącz GPS - wykorzystanie modułu GPS do uaktualnienia pozycji obiektu w systemie
Kronos
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19.3 Mobilna Konsola Grup Interwencyjnych

Moduł służy do zarządzania grupami interwencyjnymi. Pozwala na wysyłanie z Konsoli
Monitoringu (rozdział Zarządzanie grupami ) wiadomości oraz zdarzeń alarmowych do
obsługi. Umożliwia również sprawdzanie pozycji grupy interwencyjnej.

Do  uruchomienia  Mobilnej  Konsoli  Grup  Interwencyjnych

wymagane jest uruchomienie w systemie sterownika Mobilnej

Konsoli Grup Interwencyjnych.

Moduł przeznaczony jest do uruchomienia na urządzeniu z systemem Android minimum w

wersji 2.3.3

19.3.1 Dostęp

Po uruchomieniu Konsoli wyświetli się ekran logowania. 
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Po poprawnym zalogowaniu należy wybrać obiekt - grupę interwencyjną przypisaną do
podanego użytkownika, oraz wybrać osoby pełniące służbę.
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Konsola  przejdzie  w  stan  gotowości,  natomiast  grupa  interwencyjna  powiązana  z
zalogowanym użytkownikiem zmieni status  na 'połączony' w  module Zarządzanie Grupami
Interwencyjnymi w Konsoli Monitoringu .290
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Menu opcje pozwala na 

Zalogowanie użytkownika w Konsoli Mobilnej

Dostęp do Konfiguracji  Konsoli Mobilnej

Informacje o programie

Po zalogowaniu dostępne są dodatkowo funkcje

 Wylogowania użytkownika z Konsoli Mobilnej

Zgłoszenie przerwy w służbie

Rozpoczęcie służby po przerwie

516
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Zgłoszenie awarii (spowoduje wygenerowanie alarmu z obiektu GI)

W celu zalogowania w Konsoli Mobilnej należy dodać osobę
powiązaną z użytkownikiem systemu KronosNET do obiektu
typu grupa  interwencyjna  (szczegóły  Dodanie  użytkownika
Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych ).
Po pierwszym  uruchomieniu konsoli  należy  skonfigurować

 dostęp  do  sterownika  Mobilnych  Konsoli  Grup
Interwencyjnych.

Dłuższe  przytrzymanie  dowolnej  ikony  Konsoli  Mobilnej

spowoduje wyświetlenie jej opisu

19.3.1.1 Dodanie użytkownika Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych

Aby system poprawnie powiązał zalogowanego użytkownika z obiektem typu grupa
interwencyjna, należy:

Stworzyć obiekt typu grupa interwencyjna (Konsola Edycji - obiekty, zakładka Ogólna ),

Dodać na obiekt osobę typu ochrona powiązaną z systemowym użytkownikiem (Konsola
Edycji - obiekty, zakładka Osoby ),
Dodać na obiekt urządzenie typu konsoli grup interwencyjnych, powiązaną z nazwą
sterownika Mobile Patrol ,
Aktywować dodaną grupę interwencyjną na liście grup interwencyjnych (Konsola
Monitoringu - Moduł zarządzania grupami ).

19.3.2 Obsługa alarmu

Z  Modułu  Zarządzania  Grupami  Interwencyjnymi  można  wysłać  alarm  do  obsługi  do
podłączonej Konsoli.
Po odebraniu alarmu w Konsoli Mobilnej, zostaną wyświetlona dane obiektu (synonim, nazwa
oraz adres) oraz pozycja obiektu na mapie Google.
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Ikony umożliwiają zmianę wyświetlanych danych obiektu

Mapa Pozycja oraz trasa dojazdu do obiektu

Osoby
Osoby powiązane z obiektem wraz ze szczegółowymi danymi (zdjęcie, opis,
identyfikatory)

Sygnały i
zdarzenia

Sygnały i zdarzenia z obiektu

Grupy
sygnałów

Grupy sygnałów obiektu (stan obiektu)

Uwagi Uwagi obiektu

Wyznaczenie pozycji dojazdu grupy interwencyjnej  wymaga
włączenia  funkcji  GPS  w  telefonie,  w  celu  określenia
aktualnej pozycji.

Podczas obsługi alarmu na Mobilnej Konsoli możliwe są następujące kroki:
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 Zdarzenia obsługi alarmu:

Potwierdzenie przyjęcia alarmu

Odrzucenie przyjęcia alarmu

Grupa interwencyjna w drodze

Grupa interwencyjna przybyła na miejsce

Alarm fałszywy

Alarm prawdziwy

Zakończenie obsługi alarmu

Prośba o kontakt

Prośba o wsparcie

19.3.3 Wiadomości

Z Modułu Zarządzania Grupami Interwencyjnymi można wysłać wiadomość, która wyświetli
się na podłączonej Konsoli.
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19.3.4 Instalacja

Kroki instalacji oraz uruchomienia Mobilnej Konsoli Patrolowej:
Uruchomić oraz skonfigurować sterownik Mobilnej Konsoli Patroli  (Konfiguracja 
Sterownika ),
Udostępnić port nasłuchiwania sterownika Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych,

Skopiować na urządzenie, a następnie uruchomić aplikację MobilePatrolConsole,

Skonfigurować moduł, w tym dostęp do sterownika ( Sterownik Mobilnej Konsoli Grup
Interwencyjnych)
Dodać użytkownika Konsoli, zgodnie ze wskazówkami Dodanie użytkownika Mobilnej
Konsoli Grup Interwencyjnych .

19.3.5 Konfiguracja

Konfiguracja Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych dostępna z menu Opcje.
W celu ustawienia połączenia Mobilnej Konsoli ze sterownikiem  należy podać:

Adres serwera - adres IP, pod którym dostępny jest sterownik

Port - port nasłuchiwania sterownika

Szyfrowanie -  - komunikacja pomiędzy konsolą będzie szyfrowana.

Klucz szyfrowania 

431

431
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20 Klucz HASP

System KronosNET opiera swój model licencyjny na kluczach HASP. Klucz związany z
posiadaną licencją należy uzyskać od producenta oprogramowania. Klucz musi być wpięty
do komputera, na którym zainstalowany jest Kernel.  

W kluczu zawarte są informacje o numerze instalacji, nazwie użytkownika, ilości
obsługiwanych obiektów, o maksymalnej ilości możliwych do podłączenia urządzeń oraz o
dacie, do której system pozostanie w pełni funkcjonalny. Po naruszeniu wartości zawartych
w kluczu, system zaprzestaje pracy. Wciąż jednak można korzystać z Knosoli Edycji w
zakresie zarządzania obiektami: użytkownik ma możliwość usunięcia obiektów
naruszających warunki zakupionej licencji.

Prawidłowo działający klucz świeci się na czerwono. Jeżeli dioda led w kluczu pozostaje
zgaszona, może to oznaczać brak zainstalowania sterownika w systemie Windows lub
uszkodzenie portu USB w komputerze. Sterowniki znajdują się na płycie instalacyjnej
programu lub można je pobrać z Internetu.

Wartości zapisane w kluczu mogą być sprawdzone w module Narzędzia (Tools): z menu 
Opcje należy wybrać informacje o programie.

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 obiektów, opcja ta służy jednak wyłącznie do
testów  i  program  działający  w  tym  trybie,  nie  może  być
użytkowany w celach komercyjnych.

20.1 Aktualizacja klucza

Gdy występuje potrzeba zmiany wartości zawartych w kluczu zabezpieczającym, konieczne
jest połączenie z producentem oprogramowania. 

Czynność ta jest niezbędna jedynie w przypadku pracy w systemie objętym  licencją
czasową. Aktualizacja nie jest potrzebna w przypadku licencji otwartej, nieograniczonej

http://www.aladdin.com/support/hasp.aspx
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czasowo.

Aktualizacja klucza wymaga połączenia z serwerem firmy NEXT! za pomocą programu 
HaspClient.exe, który znajduje się w głównym katalogu instalacji KronosNET2.

Klucz  musi  być  wpięty  do  komputera,  na  którym  są
zainstalowane  sterowniki  do  klucza  –  sterowniki  można
znaleźć na płycie CD lub stronie producenta klucza.

Aby zaktualizować klucz, należy otworzyć program HaspClient.exe, a następnie w menu
program—konfiguracja wpisać IP serwera licencyjnego oraz port, na którym zostanie
nawiązane połączenie.

Adres IP oraz port można uzyskać od producenta systemu, domyślny dane do połączenia są
wpisane po pierwszym uruchomieniu programu.

Następnie należy kliknąć Update i poczekać, aż nowe wartości zostaną zapisane na kluczu.
Status zmieni się na Key set correctly.

W programie można uzyskać podgląd do danych zapisanych na kluczu:

Installation name — nazwa instalacji,

Installation number — numer instalacji,

Application name — nazwa aplikacji,

Number of accounts — możliwa do wpisania liczba urządzeń,

Licence expiration time — czas ważności klucza.
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Najczęstsze problemy:

Jeśli ikona Update  jest wyszarzona, do systemu nie jest podpięty klucz HASP  lub sterowniki
klucza HASP nie zostały zainstalowane.

No connected HASP Key — brak połączenia z serwerem HASP dystrubutora bądź
producenta oprogramowania, należy upewnić się, czy wpisany adres IP oraz port jest
poprawny, a także czy komputer ma kontakt z Internetem.

No new key values — konsola połączyła się poprawnie z serwerem HASP, na serwerze nie
ma jednak nowych wartości dla klucza.

20.2 Automatyczna aktualizacja klucza

Możliwa jest automatyczna aktualizacja klucza, w tym celu należy uruchomić usługę
AutoHasp, który raz raz na dobę lub zaraz po uruchomieniu dokonuje aktualizacji klucza. 

Usługa posiada interfejs pozostający w pasku zadań obok zegara, który podaje aktualne
wartości klucza, pozwala zmienić konfigurację, zatrzymać i uruchomić usługę oraz podać
datę ostatniej aktualizacji klucza.

Aby uruchomić usługę, należy uruchomić interfejs z pliku AutoHASPInterface.exe, przy braku
zainstalowanej usługi użytkownik zostanie poproszony o podanie pliku usługi. 
Po uruchomieniu interfejs jest dostępny z paska tray, po kliknięciu prawym przyciskiem
myszy na ikonie interfejsu, dostępne jest menu:

Status- informacja o podłączonych kluczach,

Ustawienia- konfiguracja usługi,

Tryb pracy:
o Uruchom usługę,
o Zatrzymaj usługę,

Zarządzanie:
o Zainstaluj usługę,
o Odinstaluj usługę,

O programie,

Zakończ - zamknięcie interfejsu.

Po wyborze ustawień, możliwa jest konfiguracja:
Uaktywnij logowanie - uaktywnienie szczegółowego logowania pracy sterownika do plików
tekstowych,
Katalog plików z logami,

IP serwera,

Port Serwera,

Aktualizacja o godzinie,

Aktualizacja podczas startu usługi.
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Adres IP oraz port można uzyskać od producenta systemu,
domyślne  dane  do  połączenia  są  wpisane  po  pierwszym
uruchomieniu programu.

20.3 Klucz zdalny

W przypadku gdy Kernel nie ma możliwości bezpośredniego odczytu warunków licencji z
klucza HASP, np. gdy serwer nie jest wyposażony w gniazdo USB, możemy przesyłać dane
licencji, z komputera wyposażonego w takie gniazdo. W tym celu należy uruchomić usługę
klucza zdalnego RemoteHASP, która odczytuje wartości klucza HASP i przesyła je do
Kernela. 

Korzystanie z  klucza zdalnego wymaga zaznaczenia opcji
w  konfiguracji ogólnej  Kernela : Kontrola licencj i  poprzez
sterownik.

Usługa posiada interfejs pozostający w pasku zadań obok zegara, który podaje aktualne
wartości klucza, pozwala zmienić konfigurację oraz zatrzymać i uruchomić usługę.

Aby uruchomić usługę, należy uruchomić interfejs z pliku RemoteHASPDriverInterface.exe,
przy braku zainstalowanej usługi użytkownik zostanie poproszony o podanie pliku usługi. 
Po uruchomieniu interfejs jest dostępny z paska tray, po kliknięciu prawym przyciskiem
myszy na ikonie interfejsu, dostępne jest menu:

Status- informacja o podłączonych kluczach,

Ustawienia- konfiguracja usługi,

Tryb pracy:
o Uruchom usługę,
o Zatrzymaj usługę,

Zarządzanie:

376
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o Zainstaluj usługę,
o Odinstaluj usługę,

O programie,

Zakończ - zamknięcie interfejsu.

Wybór Ustawienia wyświetla okno konfiguracji sterownika licencji RemoteHASP:
Nazwa - nazwa modułu w systemie,

IP Kernela - dane do połączenia z Kernelem,

Port Kernela - port nasłuchiwania Kernela,

Komunikacja z użyciem potoków -  opcja wykorzystywana jest do połączeń pośrednich z
Kernelem, gdy w komunikacji pośredniczy moduł Multiplekser . Opcja ta pozwala na
komunikację tylko, gdy Multiplekser uruchomiono na tym samym komputerze,
Uaktywnij logowanie - uaktywnienie szczegółowego logowania pracy sterownika do plików
tekstowych,
Katalog plików z logami.

444
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21 Załączniki

21.1 Znaki specjalne w opisie sygnału

W opisie sygnału można wstawiać znaki specjalne, które w konsoli monitoringu w opisie
sygnału wstawią odpowiednią wartość, np.:

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

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

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

 $E3 - do opisu sygnału dodaje wartość, która znajduje się w rozszerzeniu 3 sygnału.

Można również odpowiednią wartość zastąpić nazwą:
Aby dodać do opisu sygnału nazwę linii (strefy), należy uzupełnić słowniki na obiekcie  o nr i
nazwę linii, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny, np.:

 $E1L - do opisu sygnału wpisuje nazwę linii  (strefy) wpisanej do słowników na obiekcie,
której numer przychodzi w rozszerzeniu 1,
 $E2L - do opisu sygnału wpisuje nazwę linii (strefy) wpisanej do słowników na obiekcie,
której numer przychodzi w rozszerzeniu 2,
 $E3L - do opisu sygnału wpisuje nazwę linii (strefy) wpisanej do słowników na obiekcie,
której numer przychodzi w rozszerzeniu 3.

Aby dodać do opisu sygnału nazwę podsystemu (partycji), należy uzupełnić słowniki na
obiekcie  o nr i nazwę strefy, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak
specjalny, np.:

 $E1Z - do opisu sygnału wpisuje nazwę podsystemu (partycji) wpisanej do słowników na
obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 1,
 $E2Z - do opisu sygnału wpisuje nazwę podsystemu (partycji) wpisanej do słowników na
obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 2,
 $E3Z - do opisu sygnału wpisuje nazwę podsystemu (partycji) wpisanej do słowników na
obiekcie, której numer przychodzi w rozszerzeniu 3.

Aby dodać do opisu sygnału nazwę użytkownika, należy uzupełnić słowniki na obiekcie  o nr i
nazwę użytkownika, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny,
np.:

 $E1U - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na
obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1,
 $E2U - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na
obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2,
 $E3U - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na
obiekcie, którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3.

Aby dodać do opisu sygnału nazwę osoby upoważnionej i przypisanej do obiektu, należy
uzupełnić w danych osoby kody uzbrojenia oraz rozbrojenia,jednocześnie w opisie sygnału
zamieścić odpowiedni znak specjalny, np.:

$E1P - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na obiekcie,
którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1,
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$E2P - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na obiekcie,
którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2,
$E3P - do opisu sygnału wpisuje nazwę użytkownika wpisanego do słowników na obiekcie,
którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3.

Aby dodać do opisu sygnału nazwę punktu, należy uzupełnić słowniki na obiekcie  o nr i
nazwę punktu, jednocześnie w opisie sygnału zamieścić odpowiedni znak specjalny, np.:

$E1T - do opisu sygnału wpisuje nazwę punktu wpisanego do słowników na obiekcie,
którego numer przychodzi w rozszerzeniu 1,
$E2T - do opisu sygnału wpisuje nazwę punktu wpisanego do słowników na obiekcie,
którego numer przychodzi w rozszerzeniu 2,
$E3T - do opisu sygnału wpisuje nazwę punktu wpisanego do słowników na obiekcie,
którego numer przychodzi w rozszerzeniu 3.

W opisie sygnału można również wyświetlać wartość mocy sygnału przesłaną przez
urządzenie wykorzystując znak specjalny $V.

21.2 Protokół sterownika UniversalInOut

Sterownik UniversalInOut (SU) jest  udostępniającym port komunikacyjny w standardzie TCP/
IP i przyjmującym sygnały i alarmy bezpośrednio do systemu Kronos. Elementem aktywnym,
nawiązującym połączenie i wysyłającym sygnały jest inny system monitoringu lub terminal
Telnet (M). 

Sterownik UniversalInOut pozwala również na retransmisje, w tym samym standardzie
alarmów oraz stanów grup sygnałów, może wtedy pełnić rolę (M).

M po nawiązaniu połączenia wysyła szeregowo sygnały, zgodne z protokołem sterownika,
oczekując po każdym na potwierdzenie ze strony SU. Po przesłaniu wszystkich sygnałów M
wysyła znacznik końca połączenia. W przypadku braku sygnału końca i dłuższej
bezczynności, SU samodzielnie kończy połączenie.

SU pracuje w dwóch trybach:
Manualny – przystosowany do pracy z TELNETem. Odsyła echo wprowadzanych znaków
z powrotem na terminal i jako znacznik końca linii <cr> traktuje znaki o kodach 0D+0A,
Automatyczny – przystosowany do pracy z M. Charakteryzuje się brakiem echa i jako
znacznik końca linii traktuje znak 0D.

Konfiguracja sterownika opisana jest w rozdziale Sterownik UniversalInOut .

21.2.1 Schemat komunikacji

Schamat komunikacji pomiędzy SU i M:

SU kierunek M

oczekiwanie na nowe połączenie

nawiązanie połączenia

411
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rozpoczęcie oczekiwania na sygnały

ramka sygnału

potwierdzenie

... ...

rozłączenie ramka pusta

21.2.2 Opis zmiennych

Ramki zawieraja znaki w formacie ASCII. Składają się z par zmienna – wartość.
Poszczególne pary rozdzielone są znakiem “;”. Zmienna od wartości oddzielona jest
znakiem “=”. Każda ramka niesie informacje o jednym sygnale lub alarmie i kończy się
znakiem <cr>. Zmienne nierozpoznane wraz z ich wartościami są ignorowane. Nie trzeba
wprowadzać wszystkich zmiennych, lista wymaganych znajduje się poniżej tabeli. Kolejność
zmiennych w ramce jest dowolna. Komendy generujące sygnały nie mogą być mieszane w
tej samej ramce z komendami specyficznymi dla alarmu, w tym wypadku ramka zostanie
odrzucona przez sterownik.
Ramka pusta (kończąca) zawiera tylko znak <cr>.

Zmienne zwiazane z generowaniem sygnałów:
TIME_SOURCE - czas wygenerowania sygnału w formacie RRRR/MM/DD gg:mm:ss,

H_NUMBER - numer fizyczny obiektu,

CANAL_TYPE - typ kanału sygnału,

CANAL_SLOT - slot sygnału,

CODE lub CODE_1 - kod sygnału,

EXTENSION_1 lub CODE_2 - rozszerzenie pierwsze sygnału,

EXTENSION_2 lub CODE_3 - rozszerzenie drugie sygnału,

EXTENSION_3 - rozszerzenie trzecie sygnału,

LEVEL - Poziom sygnału (moc, lub wartość pomiaru środowiskowego),

SIGNAL_TYPE - typ sygnału wejściowego:
o UNK - nieznany,
o EXT - zewnętrzny,
o INT - wewnętrzny,
o POS - pozycja,
o CHK - rejestracja punktu,
o TST - sygnał testu,
o SYS - sygnał systemowy,
o ACC - kontrola dostępu.

Wymagane: H_NUMBER i CODE, EXTENSION_1, EXTENSION_2 lub EXTENSION_3 .

Przykład:
Sygnał z obiektu 1002 o kodzie C1 wygenerowany 2009/03/16 o godzinie 18:01:00 wyglada
następująco:
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H_NUMBER=1002;CODE=C1;TIME_SOURCE=2009/03/16 18:01:00;<cr>

Zmienne związane z generowaniem alarmów:
TIME_CREATE - czas alarmu w formacie RRRR/MM/DD gg:mm:ss,

SYNONYM - synonim obiektu, na rzecz którego wywołuje się alarm (obiekt musi istnieć w
bazie danych, inaczej zgłaszany jest błąd),
PRIORITY - priorytet alarmu - alarm taki nie musi istnieć w bazie danych, ale jeśli istnieje,
zostanie obsłużony wg jego ustawień (retransmisję, opóźnienia, itp.) jeśli nie istnieje,
traktowany jest domyślnie (czyli alarm głośny, bez opóźnień, blokowany przez serwis i
blokadę obiektu),
ALARM_NAME - opcjonalna treść alarmu; jeśli nie poda się tego parametru lub będzie on
pusty, wtedy, jeśli ww. priorytet zostanie znaleziony w tabeli alarmów w bazie danych,
przypisany zostanie opis alarmu dla takiego priorytetu,
COLOR - kolor alarmu - jeśli nie zostanie podany, to użyty zostanie kolor dla alarmu o
takim priorytecie, a jesli takiego alarmu nie ma, to kolor domyślny alarmów. Jeśli chodzi o
ten parametr, może on przyjmować wartości heksadecymalne (ale odwrotnie, tak jak jest w
Delphi, czyli w formacie "$BBGGRR" z dolarem na początku (np.  $00AB9C), albo stałe
tekstowe (możliwe do wyboru: white, black, red, yellow, blue, gray, green, orange).

Wymagane: SYNONYM i PRIORITY.

Przykład:
Alarm z obiektu o synonimie 0001, wygenerowany 2009/03/16 o godzinie 18:01:00 o
priorytecie 100:
TIME_CREATE=2009/03/16 18:01:00;SYNONYM=0001;PRIORITY=100;<cr>

Zmienne związane z retransmisją zmiany stanów grup sygnałów:
TIME_SOURCE - czas zmiany stanu grup sygnałów,
H_NUMBER - numer sprzętowy urządzenia,
CODE - stan grupy sygnałów ("Hi" - stan wysoki, "Lo" - stan niski),
EXTENSION_1 - nazwa grupy sygnałów,
EXTENSION_2 - nazwa stanu grupy sygnałów,
EXTENSION_3 - synonim obiektu.

21.2.3 potwierdzenia

Opis potwierdzeń (transmisja SU->M).

SU generuje trzy możliwe sygnały, każdy kończy znakiem <cr>. Sygnały te są generowane
tylko w trakcie połączenia nawiązanego przez M. Dwa sygnały dotyczą poprawności odbioru
przesłanej ramki (“OK”, “ERROR”), jeden przekroczenia czasu bezczynności aktywnego
połączenia (“TIMEOUT”).

21.3 Parametry urządzeń

Lista parametrów oraz możliwych do wysterowania linii możliwych do zdefiniowania w
zakładce parametry na danym obiekcie dla określonych sterowników. Dodanie parametrów
do urządzenia na obiekcie opisane jest w rozdziale Konsola Edycji - Urządzenia .123
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21.3.1 AlarmConsole

Parametry:
Alarm console identifier - numer konsoli, do której mają być wysyłane alarmy pożarowe.
Numer określa się w konfiguracji sterownika Konsola Alarmowa.

21.3.2 Alarmtech Direct

Line control - wysterowanie wyjść:

Komenda:
o  On/Off output - zmiana stanu wyjścia,

Parametry:
o Output number - numer wyjścia, które ma zostać wysterowane, 
o Output state - stan na jaki ma zostać wysterowane wyjście,
oModule Address - adres komórki w systemie ASR (Agentowy System Roju).

21.3.3 DataSystemGPSServer

Line control - wysterowanie wyjść:

Komenda:
o Service mode - tryb serwisowy,
o Ignition - blokada zapłonu,

Parametry:
o Set state - stan na jaki ma zostać zmienione wyjście

21.3.4 DyskamDGG16K

Parametr:
Retransmit to GPRS - adres IP do retransmisji GPRS/Ethernet,
Retransmit to radio - numer bazy radiowej do retransmisji torem radiowym
dwukierunkowym,
Retransmit to GSM - numer telefonu bez spacji do retransmisji GSM,
Retransmit code - kod który ma być retransmitowany; tych parametrów może być wiecej -
sterownik będzie przeszukiwał całą listę,
Phone number in GSM canal - numer telefonu,

Command:

Komenda:
o Reset - reset urządzenia,
o Input state - ustawienie statusu wejść,
o All output off - wyłączenie wszystkich wyjść,
o All output on - załączenie wszystkich wyjść,
o Test (Radio, GSM-SMS) - zapytanie o test (GSM-SMS, stary tor radiowy),
o Test (new Radio) - zapytanie o test (nowy tor radiowy),
o On/Off output 1 - włączenie/wyłączenie wyjścia 1,
o On/Off output 2 - włączenie/wyłączenie wyjścia 2,
o Pay test off - blokowanie płatnych testów.



KronosNET 2.2530

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Canal type - typ kanału

Do wyboru: Radio 2Way, GSM, GPRS,
o Phone number in GSM canal - numer telefonu urządzenia, dla którego ma zostać

wykonana komanda
o IP address in GPRS canal - adres IP urządzenia, dla którego ma zostać wykonana

komanda,

Command:

Komenda:
o GPRS renewal - test dzwonienia (komenda restartująca nadajnik GPRS),

Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Phone number in GSM canal - numer telefonu.

Command:

Komenda:
o Line locking - blokowanie linii,
o Line unlocking - odblokowywanie linii, 

Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Canal type - typ kanału

Do wyboru: Radio 2Way, GSM, GPRS,
o Phone number in GSM canal - numer telefonu urządzenia, dla którego ma zostać

wykonana komanda
o IP address in GPRS canal - adres IP urządzenia, dla którego ma zostać wykonana

komanda,
o Line number - numer linii.

21.3.5 DyskamDGG16ZMulti

Parametr:
Retransmit to GPRS - adres IP do retransmisji GPRS/Ethernet,
Retransmit to radio - numer bazy radiowej do retransmisji torem radiowym
dwukierunkowym,
Retransmit to GSM - numer telefonu bez spacji do retransmisji GSM,
Retransmit code - kod który ma być retransmitowany; tych parametrów może być wiecej -
sterownik będzie przeszukiwał całą listę,
Phone number - numer telefonu,

Command:

Komenda:
o Reset - reset urządzenia,
o On/Off output 1 - włączenie/wyłączenie wyjścia 1,
o On/Off output 2 - włączenie/wyłączenie wyjścia 2,
o Pay test off - blokowanie płatnych testów.
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Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Canal type - typ kanału

Do wyboru: Radio 2Way, GSM, GPRS,
o Phone number in GSM canal - numer telefonu urządzenia, dla którego ma zostać

wykonana komanda
o IP address in GPRS canal - adres IP urządzenia, dla którego ma zostać wykonana

komanda,

Command:

Komenda:
o GPRS renewal - test dzwonienia (komenda restartująca nadajnik GPRS),

Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Phone number in GSM canal - numer telefonu.

Command:

Komenda:
o Line locking - blokowanie linii,
o Line unlocking - odblokowywanie linii, 

Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Canal type - typ kanału

Do wyboru: Radio 2Way, GSM, GPRS,
o Phone number in GSM canal - numer telefonu urządzenia, dla którego ma zostać

wykonana komanda
o IP address in GPRS canal - adres IP urządzenia, dla którego ma zostać wykonana

komanda,
o Line number - numer linii.

21.3.6 DyskamDGG16ZE

Parametr:
Retransmit to GPRS - adres IP do retransmisji GPRS/Ethernet,
Retransmit to radio - numer bazy radiowej do retransmisji torem radiowym
dwukierunkowym,
Retransmit to GSM - numer telefonu bez spacji do retransmisji GSM,
Retransmit code - kod który ma być retransmitowany; tych parametrów może być wiecej -
sterownik będzie przeszukiwał całą listę,
Phone number in GSM canal - numer telefonu.

Command:

Komenda:
o Reset - reset urządzenia,
o On/Off output 1 - włączenie/wyłączenie wyjścia 1,
o On/Off output 2 - włączenie/wyłączenie wyjścia 2,
o Pay test off - blokowanie płatnych testów,
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o GPRS renewal - test dzwonienia (komenda restartująca nadajnik GPRS),

Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Canal type - typ kanału

Do wyboru: Radio 2Way, GSM, GPRS,
o Phone number in GSM canal - numer telefonu urządzenia, dla którego ma zostać

wykonana komanda
o IP address in GPRS canal - adres IP urządzenia, dla którego ma zostać wykonana

komanda,

Command:

Komenda:
o Line locking - blokowanie linii,
o Line unlocking - odblokowywanie linii, 

Parametry:
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Canal type - typ kanału

Do wyboru: Radio 2Way, GSM, GPRS,
o Phone number in GSM canal - numer telefonu urządzenia, dla którego ma zostać

wykonana komanda
o IP address in GPRS canal - adres IP urządzenia, dla którego ma zostać wykonana

komanda,
o Line number - numer linii (tylko w przyypadku komendy Line locking)

21.3.7 DyskamGSM

Parametr:
Phone number - parametr zamieniający numer telefonu na numer sprzętowy.

21.3.8 EBS Direct

Paramatr:
Phone number - numer telefonu karty SIM powiązanej z nadajnikiem.

Line control - wysterowanie wyjść:

Komenda:
o 1 - wyjście dodatkowe AUX,
o 2 - wyjście sabotażowe TMP,

Parametry:
o State - stan na jaki ma zostać zmienione wyjście,
o Access code - kod dostępu do urządzenia (domyślnie 1111) używany w przypadku

wysterowywania wyjść.

21.3.9 EBSOSM

Parametr:
Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.).
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Line control - wysterowanie wyjść:

Komenda:
o 1 - wyjście dodatkowe AUX,
o 2 - wyjście sabotażowe SAB, 

Parametry:
o Set state - stan na jaki ma zostać zmienione wyjście,
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.), żeby sterownik wiedział, do

którego analizatora ma wysłyać sygnały wysterowania wyjść,
o Device type - typ urządzenia, dla którego ma zostać wykonane wysterowanie.

Command - komenda dźwiękowa:

Komenda:
o BEEP - komenda dzwiękowa wysyłana do urządzenia w celu rozpoczęcia ścieżki,

Parametry:
o Frequency - częstotliwość odtwarzanego dźwięku (zalecana wartość 600-1200),
o Duration - długość odtwarzania poszczególnych komend BEEP,
o Repetitions - ilość powtórzeń,
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.). 

21.3.10 EBSGPSServer

Parametry:

Password - hasło

21.3.11 EsomMS301

Parametry:
Long ACK - opcja długiego potwierdzenia sygnału, do wyboru: 
No - krótkie potwierdzenie,

Yes - długie potwierdzenie.

21.3.12 GSMExpert

Parametry:
Phone number - parametr zamieniający numer telefonu na numer sprzętowy.

21.3.13 GSM

Parametry:
Phone number - parametr zamieniający numer telefonu na numer sprzętowy.
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21.3.14 GSMGate

Command - wysłanie komendy CLIP:

Komenda:
o CLIP - wysłanie komendy CLIP do urządzenia,

Parametry:
o Phone number - numer telefonu urządznia,
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.).

Parametry:
Normalize alarm after confirmation - możliwość określenie, czy alarm ma zostać
znormalizowany po potwierdzeniu przez klienta
Time between sending messages to next contact [min.] - odstęp czasu w min pomiędzy
wysłaniem wiadomości o alarmie do określonych kontaków obiektu

Parametry  pojawiają  się  wyłącznie  w  przypadku  akcji  na

retransmisję alarmu, sygnału, zmiany stanu grup sygnałów,

zdarzeń obiektu oraz serwisu.

21.3.15 GSTraqGPS Direct

Parametry:
Phone number - numer telefonu kary SIM w urządzeniu.

W  celu  poprawnego  skonfigurowania  urządzenia  do
współpracy ze sterownikiem należy przy pomocy programu
TR-203 Config Tool ustawić następujące parametry:

04  -  odpowiedni  tryb pracy  (w  zależności  od  tego  trybu
należy wybrać inne parametry z zakładki tracking),
B0 - PIN karty SIM,
B1 - numer telefonu karty SIM,
03 - należy wpisać wartość: SPBA61GI*U!,
D8 i E8 - wartość: TCP,
H0, P2, Q2, R2, T2, U2, 0L, K3 i K4 - wartość: 02.

Sterownik  współpracuje  z  urzadzeniem  tylko  przy  takich
parametrach. Reszta ustawień urządzenia do wyboru.

21.3.16 Heitel

Parametry:
DVR address - adres rejestratora,
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DVR port number - port rejestratora,
User name - nazwa użytkownika (jeśli konieczna),
Password - hasło użytkownika (jeśli nazwa użytkownika).

Command - komenda umożliwiająca wykonywanie zrzutów obrazu z kamer:

Komenda:
oMake camera screenshot - możliwość wykonywania zrzutów obrazu z kamer,

Parametry:
o Camera number - numer kamery.

Command - komenda umożliwiająca nagrywanie filmów video:

Komenda:
oMake camera video record - możliwość nagrywania filmów video,

Parametry:
o Camera number - numer kamery,
o Record length [s] - długość filmu (w sekundach).

Command - komenda pobierająca historyczne nagrania video:

Komenda:
o Get historical camera video record - pobieranie z dysku twardego historycznego nagrania

o zadanej długości,
Parametry:
o Camera number - numer kamery,
o Record length [s] - długość filmu (w sekundach),
o Start time offset [s] -  określenie momentu, w którym ma zostać  rozpoczęte pobieranie

historii. Możliwe jest wprowadzenie wartości ujemnych oraz dodatnich:
wartość dodatnia - określenie momentu wstecz  (np. wartość  -10 określi rozpoczęcie
pobierania  nagrania  10  sekund  wcześniej  od  momentu  rozpoczęcia  wykonywania
rozkazu przez sterownik),
wartość ujemna - określenie momentu do przodu (np. wartość 10 określi rozpoczęcie
pobierania nagrania 10 sekund po rozpoczęciu wykonywania rozkazu przez sterownik).

Sterownik do poprawnego działania wymaga biblioteki
Heitel_Lib.dll.

21.3.17 IDEiBeaconGPS Direct

Parametry:
Password - hasło danego urządzenia.

21.3.18 Jablotron Direct

Parametry:
Phone number - numer telefonu karty SIM w urządzeniu.
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21.3.19 KorinInformer Direct

Parametry:
Phone number - numer telefonu karty SIM powiązanej z nadajnikiem.

Line control - wysterowanie wyjść:

Komenda:
o 1 - wyjście 1,
o 2 - wyjście 2,

Parametry:
o State - stan, na jaki ma zostać zmienione wyjście.

21.3.20 Nokton Radio

Parametry:
Transmitter type - typ nadajnika, do wyboru:
o NR4K3 - NR odnosi się do NR2K3 i NR4K3,
o DSC - traktowany tak samo jak NR, służy jedynie zachowaniu zgodności danych w

obiekcie,
oMULTI,
o FIRE,
Zone count - liczba stref (typ liczbowy),
Retransmitter number - numer retransmitera (typ liczbowy - od 1 do 16).

21.3.21 PronalGSM

Parametry:
Phone number - parametr zamieniający numer telefonu na numer sprzętowy.

21.3.22 PronalProxy

Parametry:
Phone number - parametr zamieniający numer telefonu na numer sprzętowy.

21.3.23 PulsonDirect

Line control - wysterowanie wyjść:

Komenda:
o 1 - wyjście 1,
o 2 - wyjście 2,

Parametry:
o Driver port number - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o Phone number - numer telefonu karty SIM powiązanej z nadajnikiem,
o State - stan, na jaki ma zostać zmienione wyjście.

21.3.24 RiscoDirect

Parametry:
SIM phone number - numer karty SIM w urządzeniu,
Installer code - kod instalatora wymagany do połączenia z urządzeniem,
Remote ID code - kod zdalny do połączenia się z urządzeniem.
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Pierwszą konfigurację należy wykonać z wykorzystaniem
oryginalnego konfiguratora systemu Risco, przy której
należy określić powyższe parametry.

 

21.3.25 Satel Phone

Parametry:
Long ACK - opcja długiego potwierdzenia sygnału, do wyboru: 
No - krótkie potwierdzenie,

Yes - długie potwierdzenie.

21.3.26 TMLabDirect

Parametry:
Phone number - numer telefonu karty SIM powiązanej z nadajnikiem.

Line control - wysterowanie wyjść:

Komenda:
o 1 - wyjście 1,
o 2 - wyjście 2,

Parametry:
o Phone number - numer telefonu karty sim powiązanej z nadajnikiem,
o Driver port - numer portu z konfiguracji sterownika (Lp.),
o State - stan, na jaki ma zostać zmienione wyjście.

21.3.27 UniversalInOut

Parametry:
Driver port - port sterownika, na który dane zostaną zrestransmitowane

Parametry  pojawiają  się  wyłącznie  w  przypadku  akcji  na

retransmisję alarmu, sygnału, zmiany stanu grup sygnałów,

zdarzeń obiektu oraz serwisu.

21.4 Narzędzie StepUp 2.0

StepUp 2.0 jest narzędziem bazodanowym, które umożliwia:
Konwersję , 

Aktrualizację ,

538
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Łączenie .

21.4.1 Konwersja

Konwersja umożliwia dostosowanie struktury bazy danych z  bazy źródłowej  do docelowej.
Dostępne są następujące konwersje:

KronosNET 2.0 do KronosNET 2.1,

KronosGuardNET 1.4. do KronosNET 2.1,

MasterMind do KronosNET 2.0.

Ponieważ lista dostępnych konwersji ulega zmianie, proszę o

kontakt z producentem w celu upewnienia się czy określona

konwersja jest dostępna.

W ramach konwersji z systemu KronosNET 2.0 do KronosNET 2.1 należy skonfigurować:
1.  Ustawić  ciąg  połączenia  do  bazy  danych  KronosNET  2.0  oraz  jeżeli  mają  zostać
przeniesione otwarte dokumenty serwisowe, raporty to również wskazać lokalizację folderu,
w którym znajdują się. W  celu przeniesienia użytkowników  systemu wraz  z  uprawnieniami
należy również wkazać lokalizację katalogu, w którym można go znaleźć (plik Security.dat).
    

541
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2.  Ustawić ciąg połaczenia do serwera, na którym ma znaleźć się baza danych KronosNET
2.1 oraz ścieżkę do folderu, do którego baza ma zostać stworzona. Należy również określić
lokalizację  folderu, w  którym  ma  znaleźć  się  plik  z  uprawnieniami.  Możliwe  jest  również
określenie czy mają być exportowane tabele dzienne/miesięczne.

Opcja "Scalaj osoby zdalne" łączy informacje o zdalnym dostępie przez  Konsolę Klienta z
istniejącymi osobami na obiekcie. 

Ustawiając  ciąg  połączenia  do  serwera  z  bazą  danych

KronosNET  2.1  nie  należy  wprowadzać  nazwy,  ponieważ

konwerter sam stworzy oraz wprowadzi nazwę dla bazy. 



KronosNET 2.2540

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a

 

21.4.2 Aktualizacja

Aby zaktualizować system trzeba wykonać następujące kroki:
1.Wykonać kopię bezpieczeństwa bazy danych oraz używanych plików.
2.Zatrzymać wszystkie usługi działające w systemie (Kernel oraz sterowniki urządzeń).
3.Zamknąć moduły systemu KronosNET2.1 (Konsole oraz Tools).
4.Wykonać konwersję programem StepUp2.0.

Opcja  daje  możliwość  przeprowadzenia  aktualizacji  struktury  bazy  danych  wewnątrz
systemu KronosNET 2.1. 
W tym celu należy wprowadzić:

ciąg połączenia do aktualizowanej bazy danych,

źródłową oraz docelową wersję Kernela.
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5.Podmienić wszystkie pliki (moduły, usługi, wtyczki ocx).
6.Zarejestrować wtyczki (skojarzyć ocx'y z programem rejestrującym wtyczki - C:/Windows/
System32/regsvr32.exe; następnie dwukrotnie kliknąć na każdą wtyczkę z osobna).
7.Uruchomić w podanej kolejności usługi, następnie konsole.

21.4.3 Łączenie

Opcja pozwala na połączenie dwóch baz danych tego samego systemu w jedną.

Struktury baz danych, które mają zostać połączone, muszą

być takie same.

W celu przeprawadzenia aktualizacji należy ustawić:
ciąg połączenia do źródłowej bazy danych,

ciąg połączenia do docelowej bazy danych,

prefiks  dla  synonimu  obiektu  z  bazy  źródłowej  przydatny,  aby  uniknąć  powtórzeń
synonimów w bazie docelowej.
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21.5 Biblioteka Abakus

Biblioteka służy do retransmisji alarmów pożarowych do systemu SWD Abakus.

Na straż  są retransmitowane  dane  obiektu będącego  w  alarmie. Wśród  danych obiketów
przesyłane są: 

synonim wraz z nazwą obiektu,

adres (ulica + numer),

miasto lub gmina,

kontakty.

W  celu przesyłania  do  systemu  Abakus  należy  w  Konsoli

Edycji w  polu region wprowadzić  gminę oraz  w  konfiguracji

Abakus  (*ocx)  zaznaczyć  opcję  "Identyfikacja  za  pomocą

regionów". 
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W celu uaktywnienia retransmisji z poziomu menu w Konsoli Alarmowej należy:
w Konfiguracja->Program zaznaczyć opcję Retransmituj  do zewnętrzenego systemu oraz
wskazać ścieżkę do katalogu, w którym znajduje się Abakus_lib.dll ,

w  Konfiguracja->Retransmisja  dodać  wtyczkę  konfiguracyjną  (*ocx)  i  wproawadzić
namiary na serwer starży.

Namiary na serwer straży należy uzyskać  od  firmy  Abakus

Systemy Teleinformatyczne.
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Kontakty obiektów oraz osób retransmitowanych do systemu

abakus muszą być zapisane w określonym standardzie:

Telefon komórkowy - 9 znaków

Telefon stacjonarny - (X)Y[wew.Z], gdzie:

o X = 2-4 znaków(numer kierunkowy)

o Y = 7-14 znaków(numer tel.)

o Z = 1-5 znaków (numer wew.)

Numer wewnętrzny nie jest wymagany



545

© 2013 NEXT! s.c. S. Piela, B. Dryj a




	Wstęp
	Ogólny opis produktu
	Architektura
	Bezpieczeństwo
	Centra rezerwowe
	Retransmisje i współpraca
	Zabezpieczenie sprzętowe
	Wymagania sprzętowe

	Pojęcia
	System Kronos NET2
	Informacje ogólne
	Rejestracja
	Baza wiedzy
	Wskaźnik stanu systemu
	Filtry
	Zegar
	Czat
	Licencja

	Nowości systemu KronosNET 2.2
	Konsole Mobilne
	Zmiany
	Bezpieczeństwo i efektywność

	Nowości systemu KronosNET2.1
	Konsole
	Funkcjonalności
	Zmiany ergonomiczne
	Zmiany wizualne
	Bezpieczeństwo


	Instrukcja skrócona
	Wstęp
	Szybki start
	Instalacja systemu
	Nowy obiekt
	Obsługa alarmu
	Urządzenia
	Słowniki urządzeń
	Funkcje czasu
	Monitoring urządzeń kontroli obchodów
	Monitoring GPS
	Obsługa kamer
	Obsługa techniczna obiektu
	Fakturowanie klientów
	Dodawanie użytkowników systemu
	Podział obiektów na grupy
	Akcja z wysłaniem wiadomości SMS
	Dodawanie/konfiguracja sterownika


	Konsola Edycji
	Dostęp do Konsoli Edycji
	Podstawowa obsługa
	Zakładka Definicje
	Lista osób
	Szablony urządzeń
	Urządzenia
	Kontrola łączności
	Linie wyjściowe
	Parametry

	Sygnały
	Grupy sygnałów

	Funkcje okresowe
	Funkcje stanu
	Funkcje zmiany stanu
	Funkcje zakresu
	Aktualizacja urządzeń obiektu

	Szablon akcji
	Globalne alarmy
	Alarmy
	Aktualizacja alarmów

	Zdarzenia alarmowe

	Wzory uwag
	Procedury obsługi alarmu
	Definicje umów
	Dane ogólne
	Płatności i rodzaje usług
	Płatności

	Treść

	Rady systemu ekspertowego
	Kalendarz dni świątecznych
	Mapy do pozycji obiektów
	Słowniki

	Zakładka Konta: zarządzanie klientami i obiektami
	Dodanie konta klienta
	Edycja danych klienta
	Ogólne
	Adres korespondencyjny
	Fakturowanie
	Identyfikatory

	Dodanie konta obiektu
	Przypisanie obiektu do klienta
	Dane podstawowe
	Ogólne
	Dodatkowe 1
	Dodatkowe 2
	Kontakty
	Pozycja
	Blokady
	Wyposażenie
	Obsługa obiektu - włączenie obiektu do systemu monitoringu

	Dane szczegółowe
	Osoby
	Dodanie i edycja osoby
	Ogólne
	Kontakty
	Okresy ważności
	Blokady
	Alarmy
	Zdjęcie
	Grupy - podsystemy
	Powiązania
	Identyfikatory
	Zdalny dostęp


	Procedury
	Uwagi
	Notatki
	Plany
	Kamery

	Zlecenia konserwacji
	Dodanie i edycja konserwacji

	Urządzenia
	Dodawanie/edycja urządzenia
	Parametry urządzenia
	Sygnały
	Historia sygnałów

	Obchody
	Słowniki
	Strefy
	Podsystem
	Punkty
	Użytkownicy
	Grupy sygnałów


	Monitoring
	Alarmy
	Funkcje
	Funkcja zadań
	Funkcja okresowa
	Funkcja stanu
	Funkcja zmiany stanu
	Funkcja zakresu

	Przetwarzanie
	Akcje
	Akcje proste
	Akcje zaawansowane
	Zdarzenia akcji
	Alarm
	Generacja płatności
	Generacja raportu
	Generacja zdarzenia obiektu
	Odebranie sygnału
	Rozpoczęcie umowy
	Serwis
	Utworzenie dokumentu
	Zakończenie umowy
	Zmiana stanu grupy sygnałów

	Reakcje
	Kontrola obchodu
	Potwierdzenie sygnału
	Retransmisja alarmu
	Retransmisja serwisu
	Retransmisja sygnału
	Retransmisja zdarzenia
	Retransmisja zmiany stanu grupy sygnałów
	Ustawienie blokady
	Wygenerowanie alarmu
	Wygenerowanie dokumentu
	Wygenerowanie płatności
	Wygenerowanie serwisu
	Wygenerowanie sygnału
	Wygenerowanie zdarzenia obiektu
	Wysłanie SMSa
	Wysłanie komendy do sterownika
	Wysłanie wiadomości e-mail
	Wykonanie aplikacji
	Retransmisja tekstu


	Monitoring w strefach

	Umowy
	Osoby

	Historia zmian
	Karta obiektu
	Zmiany na obiekcie


	Zakładka Notatki
	Zakładka Zestawienia
	Historia czatu

	Zakładka Poczta
	Usunięte i zdalne obiekty

	Konsola Monitoringu
	Dostęp do Konsoli Monitorignu
	Podstawowa obsługa
	Skróty klawiszowe
	Zakładka Stan
	Sygnały
	Zdarzenia obiektu
	Zdarzenia systemowe

	Tablica synoptyczna
	Alarmy
	Samodzielne dodanie alarmu
	Belki alarmów
	Nowe
	Aktywne
	Zdalne
	Opóźnione

	Obsługa alarmów
	Czynności podczas obsługi alarmu
	Stan obsługi alarmu
	Zakończenie alarmu
	Opcje obsługi alarmu
	Zbiorcze informacje o obiekcie
	Informacje
	Uwagi
	Osoby
	Sygnały i zdarzenia
	Grupy sygnałów - stany
	Urządzenia obiektu
	Kontrola łączności
	Sygnały urządzenia
	Sterowanie wyjściami
	Lista słowników

	Funkcje czasu
	Funkcje stanu/ zmiany stanu
	Funkcje zadań
	Funkcje okresowe
	Funkcje zakresu

	Obchody
	Plany obiektu
	Pozycja obiektu
	Zestawienie stref obiektu
	Kamery
	Wykres mocy sygnałów
	Wyposażenie obiektu
	Umowy obiektu
	Blokady
	Blokady obiektu
	Blokady funkcji
	Założenie blokady funkcji


	Notatki
	Zestawienie raportów
	Rozsyłanie
	Wyświetlanie i wystawianie zleceń serwisowych
	Zestawienie plików multimedialnych
	Archiwum płatności

	Procedury


	Serwisy
	Wprowadzenie obiektu w tryb serwisowy
	Przeniesienie alarmu do serwisu

	Wymagane sygnały
	Zamykanie serwisu

	Raporty
	Dane obiektów
	Zestawienia
	Zestawienie sygnałów
	Lista sygnałów
	Wykres wartości pomiarów

	Zestawienie zdarzeń z obiektów
	Zestawienie zdarzeń systemowych
	Zestawienie raportów
	Zestawienie zdarzeń braku łączności
	Zestawienie ilościowe alarmów
	Zestawienie ilościowe raportów
	Zestawienie intensywnosci alarmów
	Zestawienie stanów grup sygnałów

	Zestawienie wystawionych zleceń serwisowych
	Zestawienie plików multimedialnych
	Zestawienie czasu pracy
	Zestawienie pozycji obiektów
	Zestawienie sygnałów i zdarzeń
	Zestawienie przejechanych odległości
	Zestawienie poprawności ścieżek

	Notatki
	Zarządzanie grupami
	Dodatkowe okno obsługi alarmu

	Konsola Dotykowa
	Dostęp do Konsoli Dotykowej
	Podstawowa obsługa
	Obsługa alarmów
	Czynności podczas obsługi alarmu

	Serwisy
	Wprowadzenie obiektu w tryb serwisowy
	Czynności podczas obsługi serwisu

	Dane obiektów
	Zbiorcze informacje o obiekcie
	Podgąd kamer obiektu
	Wyświetlenie pozycji obiektu na mapie


	Konsola Wideo
	Dostęp do Konsoli Wideo
	Podstawowa obsługa
	Widoki kamer
	Widoczne obiekty
	Sterowanie kamerą
	Dane obiektu

	Konsola Serwisu
	Dostęp do Konsoli Serwisu
	Podstawowa obsługa
	Otwarte
	Dodanie zlecenia
	Serwis
	Konserwacja
	Instalacja
	Modernizacja
	Demontaż

	Zamknięte
	Znajdź dokument

	Obiekty
	Szczegółowe dane klienta i obiektu
	Osoby powiązane z obiektem
	Wyposażenie obiektu
	Umowy obiektu
	Plany obiektu
	Lista urządzeń
	Historia sygnałów
	Historia zdarzeń z obiektu
	Historia raportów serwisowych
	Częstotliwość konserwacji oraz historia wystawionych dokumentów
	Opłaty

	Zestawienia
	Zestawienie wykonanych konserwacji z podziałem na serwisantów
	Zestawienie wykonanych serwisów z podziałem na serwisantów
	Zestawienie wykonanych montaży, modernizacji, demontaży z podziałem na serwisantów
	Szczegółowe zestawienie wykonanych konserwacji
	Szczegółowe zestawienie wykonanych serwisów
	Szczegółowe zestawienie wykonanych montaży, modernizacji, demontaży
	Zestawienie dzienne wykonanych prac serwisowych
	Zestawienie milczących obiektów
	Zestawienie planowanych konserwacji

	Notatki

	Konsola Rozliczeń
	Dostęp do Konsoli Rozliczeń
	Podstawowa obsuga
	Faktury
	Kreator faktur
	Wybór okresu i klientów do fakturowania
	Wybór obiektów i płatności do fakturowania
	Lista faktur do wygenerowania
	Podsumowanie pracy kreatora

	Faktura korygująca

	Dane obiektów
	Zestawienia
	Notatki systemowe
	Eksport/import do zewnętrznych systemów

	Konsola Alarmowa
	Podstawowa obsługa
	Obsługa alarmu
	Konfiguracja
	Program
	Sterownik
	Retransmisja
	Hasło

	Obsługa obiektów

	Program narzędziowy Tools
	Podstawowa obsługa
	System
	Moduły
	Użytkownicy
	Dodanie użytkownika
	Nadanie użytkownikowi hasła
	Nadanie praw użytkownikowi
	Usuwanie użytkownika
	Przywrócenie użytkownika domyślnego

	Zdarzenia

	Usługi
	Uruchomienie/Zatrzymanie usługi
	Tryb ręczny/automatyczny uruchomienia usługi
	Dodanie usługi
	Usuwanie usługi
	Aktualizacja usługi
	Odśwież

	Konfiguracja
	Ogólna
	Kernel
	Ogólne
	Ciąg połączenia z bazą danych

	Obce instalacje
	Powiadomienie SMS
	Grupy obiektów
	Hasła modułów
	Funkcje czasu
	Nowe sygnały
	Kernele rezerwowe
	Zaawansowane

	Konsola Monitoringu
	Ogólne
	Alarmy
	Serwisy
	Raporty
	Zestawienia
	Sygnały i zdarzenia
	Narzędzia
	Komunikacja
	Szablony wiadomości
	Filtry
	Dźwięki
	Informowanie o alarmie
	Dostęp do danych
	Wyrejestrowywanie
	Nagrywanie

	Konsola Dotykowa
	Ogólne
	Zdarzenia alarmowe
	Zdarzenia serwisowe
	Zdarzenia obiektu
	Komunikacja

	Konsola Edycji
	Ogólne
	Komunikacja
	Narzędzia

	Konsola Serwisu
	Ogólne
	Komunikacja
	Koszty
	Nazwy dokumentów
	Dokumenty

	Konfiguracja Konsoli Rozliczeń
	Ogólne
	Komunikacja
	Koszty
	Nazwy dokumentów
	Dane do faktury
	Eksport/import do zewnętrznych systemów
	Domyślni odbiorcy

	Konsola Wideo
	Ogólna
	Nagrywanie

	Multiplekser
	Modem
	Połączenie zapasowe

	Sterowniki
	Sterownik UniversalInOut
	Sterownik GSMGate
	Konfiguracja ogólna
	Wysyłanie wiadomości tekstowych
	Odbiór komend
	Dzwonienie

	Sterownik MailGate
	Konfiguracja ogólna
	Wysyłanie wiadomości e-mail
	Harmonogram wysyłania zestawień

	Szablony zestawień
	Zestawienie tematów wiadomości

	Sterownik Konsoli Alarmowej
	Ogólna
	Konsole

	Sterownik Konsoli Klienta
	Ogólne
	Hasła jednorazowe
	Reklama
	Filtr zdarzeń

	Sterownik Mobilnej Konsoli Serwisu
	Ogólne
	Widoczność obiektów

	Sterownik Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych
	Sterownik ProcessControl
	Sterownik SaveSignal

	Konfiguracja Konsoli Klienta WWW
	Web Service
	Sterownik Konsoli Klienta www
	Aplikacja Klienta


	Wtyczki
	Dodanie wtyczki
	Edycja wtyczki
	Usuniecie wtyczki

	Biblioteki kamer

	Sterowniki
	Multiplekser
	Stan pracy modułów
	Database Manager
	Dodanie serwera bazy danych
	Kopie bezpieczeństwa
	Dane tymczasowe
	Importuj tabele dzienne
	Eksportuj tabele dzienne
	Usuń tabele dzienne
	Eksportuj tabele miesięczne
	Usuń tabele miesięczne
	Podgląd tabel dziennych i miesięcznych

	Pliki bazy
	Administracja serwerem
	Replikacja
	Menadżer replikacji


	Konsola Klienta
	Dostęp do Konsoli Klienta
	Pierwsze uruchomienie
	Podstawowa obsługa
	Poczta
	Obiekty
	Informacje ogólne
	Osoby
	Grupy sygnałów
	Sygnały
	Zestawienie czasu pracy
	Historia zdarzeń
	Zestawienie ilości alarmów
	Zestawienie raportów
	Zestawienie dokumentów
	Zestawienie plików multimediów
	Kamery
	Historia płatności
	Blokady
	Funkcje
	Obchody
	Zmiany na obiekcie

	Zestawienie sygnałów
	Sygnały
	Pozycje

	Konfiguracja

	Konsola Klienta Web
	Dostęp do danych
	Obiekty
	Informacje ogólne
	Osoby
	Grupy sygnałów
	Historia sygnałów
	Historia zdarzeń
	Zestawienie raportów
	Zestawienie dokumentów
	Zestawienie płatności
	Zestawienie plików multimedialnych
	Kamery
	Zestawienie ilościowe alarmów
	Zestawienie czasu pracy
	Blokady
	Kontakty
	Funkcje
	Obchody

	Zestawienia
	Zestawienie grup sygnałów
	Zestawienie sygnałów
	Zestawienie zdarzeń
	Zestawienie raportów
	Zestawienie dokumentów
	Zestawienie płatności
	Zestawienie faktur
	Zestawienie ilosciowe alarmów

	Wiadomości
	Instalacja
	Instalacja serwera IIS
	Instalacja Konsoli Klienta Web
	Instalacja KronosWebService na serwerze IIS
	Instalacja KronosWebApplication na serwerze IIS


	Konsole Mobilne
	Mobilna Konsola Klienta
	Dostęp
	Obsługa
	Sygnały
	Zdarzenia
	Stan grupy sygnałów
	Alarmy
	Mapy
	Kamery
	Komendy
	Wiadomości

	Konfiguracja

	Mobilna Konsola Serwisu
	Dostęp
	Dodanie użytkownika Mobilnej Konsoli Serwisowej

	Obiekty
	Dokumenty
	Konfiguracja

	Mobilna Konsola Grup Interwencyjnych
	Dostęp
	Dodanie użytkownika Mobilnej Konsoli Grup Interwencyjnych

	Obsługa alarmu
	Wiadomości
	Instalacja
	Konfiguracja


	Klucz HASP
	Aktualizacja klucza
	Automatyczna aktualizacja klucza
	Klucz zdalny

	Załączniki
	Znaki specjalne w opisie sygnału
	Protokół sterownika UniversalInOut
	Schemat komunikacji
	Opis zmiennych
	potwierdzenia

	Parametry urządzeń
	AlarmConsole
	Alarmtech Direct
	DataSystemGPSServer
	DyskamDGG16K
	DyskamDGG16ZMulti
	DyskamDGG16ZE
	DyskamGSM
	EBS Direct
	EBSOSM
	EBSGPSServer
	EsomMS301
	GSMExpert
	GSM
	GSMGate
	GSTraqGPS Direct
	Heitel
	IDEiBeaconGPS Direct
	Jablotron Direct
	KorinInformer Direct
	Nokton Radio
	PronalGSM
	PronalProxy
	PulsonDirect
	RiscoDirect
	Satel Phone
	TMLabDirect
	UniversalInOut

	Narzędzie StepUp 2.0
	Konwersja
	Aktualizacja
	Łączenie

	Biblioteka Abakus


