
Kronos Net to rozwijana od 2002 roku i używana przez kilkuset klientów na całym świecie, 
uniwersalna platforma do zarządzania stacją monitoringu. Pozwala zintegrować w jednym 
środowisku wszystkie popularne rodzaje monitoringu a następnie obsługiwać je na jednym lub 
wielu stanowiskach. Obok odbioru sygnałów z kilkuset urządzeń program wspiera procesy 
rozliczania z klientami, serwisowania obiektów, archiwizacji umów, przygotowywania zestawień i 
raportów, inwentaryzowania wyposażenia, planowania grafików służb pracowników ochrony oraz 
umożliwia kontakt z klientami, patrolami, strażnikami i serwisantami za pomocą nowoczesnych 
kanałów komunikacji. Aplikacja używana jest do ochrony od kilkuset do dziesiątek tysięcy 
obiektów.


I. Monitoring.


Prostota obsługi, ergonomia, automatyzacja oraz wydajność to elementy na które położyliśmy 
szczególny nacisk.


Interfejs operatora podzielony jest na bloki pozwalając operatorowi skupić się na wybranych 
funkcjach. Dodatkowo nieużywane funkcje są po wyznaczonym czasie automatycznie ukrywane, 
tak aby dostosować zakres prezentowanych danych do rzeczywistych wymagań.


Program pozwala zarówno na obsługę zdarzeń alarmowych, jak i serwisów. Możliwym jest 
również przygotowywanie całego szeregu raportów, zestawień i analiz pracy stacji monitorowania 
a także bieżąca kontrola procesów przez kierowników zmiany.


Nadrzędnym celem w trakcie projektowania Kronos NET było dla nas odciążenie operatora od 
nadmiaru zadań, tak aby zmaksymalizować liczbę obiektów, którymi może kontrolować jedna 
osoba. System informuje więc tylko o stanach nieprawidłowych aby nie rozpraszać użytkownika 
nadmiarem informacji, sam wykonując większość zadań w tle. Grupuje również podobne 
zdarzenia z tego samego obiektu, tak aby obsługiwać je hurtowo. Przede wszystkim jednak 
prezentuje wszystkie niezbędne informacje na na jednym ekranie, tak aby ograniczyć ilość 
kliknięć w celu uzyskania kompletu danych.


Głównym zadaniem stawianym przed platformą Kronos NET było zintegrowanie wszystkich 
rodzajów monitoringu. Udało się to osiągnąć dzięki zastosowaniu nowoczesnych i elastycznych 
narzędzi do tworzenia oprogramowania. Teraz w jednym środowisku mamy możliwość obsługi 
systemów sygnalizacji włamania i napadu, systemów przeciw pożarowych, medycznych, 
telewizji przemysłowej. kontroli pracowników w tym strażników, monitoringu pojazdów i 
osób oraz środowiska. Dzięki takiemu podejściu otrzymujemy komplet informacji dotyczących 
chronionego obiektu w trakcie obsługi alarmu lub serwisu w jednym programie i na jednym 
stanowisku.


Funkcje związane z monitoringiem realizowane są na dwóch konsolach. Jedna, podstawowa 
grupuje wszystkie rodzaje monitoringu i skupia się na obsłudze alarmów i serwisów, druga 
powstała z myślą głównie o wideo monitoringu i pozwala operować na obrazie.


Blok monitoringu poszerzony jest o szereg narzędzi WEB zbudowanych w oparciu o przeglądarki 
oraz aplikacji na smartphony. 


1. Sygnalizacja włamania i napadu.


Odbiór sygnałów kanałami LAN/WAN, GSM (SMS/GPRS/LTE), radio i linie komutowane 
(PSTN) w oparciu o dziesiątki protokołów (m.in. Ademco 4/2, Contact ID, SIA) oraz dla ponad 100 
stacji bazowych to podstawowa funkcja systemu. Praktycznie każde popularne urządzenie 
dostępne na rynku współpracuje z systemem Kronos NET.


Jeden obiekt chroniony może grupować sygnały z wielu kanałów i wielu urządzeń. Możliwym jest 
także takie podzielenie urządzenia aby część sygnałów była przypisywana do jednego obiektu, 
część do drugiego a pozostałe sygnały do obu. Sygnały są dopisywane do obiektu na podstawie 
maski, co dzięki zastosowaniu znaków specjalnych czyni proces przygotowywania definicji 
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nowego urządzenia nad wyraz szybkim. Dodatkowo w systemie zaszyte są gotowe definicje 
urządzeń, które ułatwiają tworzenie nowych wzorców na ich podstawie.


System wyposażony jest w cały szereg funkcji bazujących na badaniu odbioru lub braku odbioru 
sygnałów w określonym czasie. Zaczynając od badania testów z podziałem na różne kanały, 
godzin otwarć i zamknięć obiektów, kontroli otrzymywania zbyt dużej liczby sygnałów w danym 
czasie a kończąc na badaniu zgłoszenia pracownika o określonej godzinie.


Program w trakcie analizy przychodzących sygnałów dokonuje podziału na zdarzenia 
informacyjne oraz alarmowe. Zdarzeniem alarmowym może być nie tylko odbiór określonego 
sygnału ale także wartość analogowa z poza zakresu (np: niski stan naładowania akumulatora) 
czy też stan innego urządzenia (np: sygnały z analityki DVR są alarmami tylko gdy centrala 
alarmowa w tym samym budynku zgłosiła uzbrojenie).


2. Systemy przeciw pożarowe.


Program pozwala na odbiór sygnałów z systemów przeciw pożarowych oraz w razie 
konieczności na automatyczne uruchomienie instalacji gaszącej, oddymiającej, czy też na zdalne 
otwarcie drzwi służbom ratunkowym.


W ramach platformy dostarczana jest uproszczona końcówka operatorska dla jednostek straży 
pożarnej oraz policji do której możliwym jest przesłanie informacji o zdarzeniu. W ramach 
końcówki obsługa ograniczona jest do zapoznania się z danymi obiektu oraz do potwierdzenia 
przyjęcia zdarzenia. Dla bezpieczeństwa dane są automatycznie replikowane na wyniesiony 
terminal. Dzięki temu w przypadku problemu z automatyczną transmisją i łączem internetowym 
jest możliwe telefoniczne powiadomienie o zdarzeniu przy równoczesnym zapewnieniu lokalnego 
dostępu do niezbędnych danych.


3. Telewizja przemysłowa.


W ramach platformy dostępne są dwa niezależne moduły pozwalające realizować zarówno wideo 
weryfikację (Konsola Monitoringu), jak i wideo monitoring (Konsola Video).


W obu modułach mamy dostęp do nagrań z szeregu DVRów, kamer, domofonów oraz lokalnie 
uruchomionych programów klasy VMS różnych producentów. Program pozwala na integrację 
kamer z użyciem natywnych bibliotek dostarczanych przez producentów, poprzez ONViF i RTSP 
lub w ostateczności poprzez wbudowaną w oprogramowanie przeglądarkę internetową. System 
współpracuje zarówno z klasycznymi, jak i termowizyjnymi kamerami.


W każdej chwili operator otrzymuje możliwość podglądu bieżącego jak i historycznego obrazu z 
wybranej kamery. Co więcej w trakcie alarmu może być wyświetlane nagranie poprzedzające 
alarm (prealarm). Obraz może być wyświetlany na głównym ekranie ale także na dodatkowym 
monitorze.


Kamerami wyposażonymi w PTZ oraz funkcję zoom możemy sterować bezpośrednio z poziomu 
aplikacji ustawiając właściwy widok za pomocą przycisków na ekranie.


Dodatkowo instalacje kamer, które wyposażono w głośniki i mikrofony mają zapewnioną 
dwukierunkową transmisję głosową ze stacją monitoringu. Stanowi to idealne rozwiązanie dla 
obiektów bez 24h obsady osobowej na posterunkach i pozwala sprawniej reagować na 
zagrożenia w postaci osób nieupoważnionych wchodzących na obszary strzeżone. Kolejnym 
udogodnieniem w takim przypadku jest możliwość podłączania Kronos NET do systemu 
domofonów i przeprowadzanie zdalnej weryfikacji osób a następnie wpuszczania ich na teren 
obiektu.


Źródłem alarmu na obiekcie mogą być nie tylko sygnały pochodzące z klasycznych systemów 
alarmowych ale także analityka wideo. Platforma odbiera sygnały dotyczące przekroczenia linii, 
wzrostu temperatur, odczytu numeru rejestracyjnego, pozostawienia przedmiotu, utraty obrazu, 
usterki dysku rejestratora a także wiele innych, generując na ich podstawie alarmy do obsłużenia.




Niemożna mówić o pełnej integracji CCTV nie wspominając o wideo patrolach i wideo 
porównaniach. Pierwsze pozwalają co zadany okres czasu zweryfikować sytuację na obiekcie 
bez wysyłania tam pracownika ochrony, drugie umożliwiają porównanie bieżącego obraz z 
wzorcowym.  Wynik porównania rejestrowany jest w bazie. W trakcie realizacji procesu operator 
może być wspierany elastycznie definiowanymi procedurami prowadzącymi go krok po kroku. 
Dodatkowo na wzorcowym obrazie za pomocą narzędzi graficznych możemy zaznaczyć elementy 
na które trzeba zwrócić uwagę.


4. Lokalizacja osób i pojazdów.


Bieżąca a także historyczne pozycje geograficzne są odbierane, archiwizowane i wizualizowane 
na mapach wyświetlanych bezpośrednio w oprogramowaniu. Platforma pozwala na odbiór 
sygnałów zarówno z pojazdów, jak i z personalnych lokalizatorów używanych przez osoby 
małoletnie, chore lub pracowników terenowych pracujących w obszarach zagrożenia.


System pozwala nie tylko bierny odbiór pozycji ale także na kontrolę przebywania pojazdów i 
osób w oznaczonych strefach. Dzięki połączeniu tych stref z kalendarzami uzyskujemy 
możliwość alarmowania w przypadku, gdy śledzony obiekt naruszy ustawione reguły poruszania 
się w zadanym obszarze i czasie.


Szereg opcji informowania o nieprawidłowym miejscu przebywania a także o naciśnięciu 
przycisku pomocy pozwala automatycznie powiadomić wybrane osoby za pomocą SMS, maila z 
odnośnikiem do strony z mapą o alarmie i bieżącej pozycji. Śledzenie pozycji obiektu można też 
realizować za pomocą dedykowanej aplikacji na smartphone.


5. Telemedycyna.


W odpowiedzi na wyzwanie jakim jest opieka nad coraz bardziej starzejącym się społeczeństwem 
wyposażyliśmy Kronos NET w funkcje do komunikacji z urządzeniami typu opaska życia. Obok 
tradycyjnych funkcji związanych z odbiorem sygnałów alarmu medycznego oraz pozycji 
geograficznej pozwalamy na gromadzenie danych związanych z funkcjonowaniem organizmu. 
Dzięki elastyczności systemu możemy reagować na pomiar tętna, temperatury, bezruch, upadek 
oraz dowolne inne sygnały transmitowane przez urządzenie. 


6. Monitoring środowiska i odczyt wartości liczników.


Pomiar i analiza wartości analogowych a nie tylko odbiór suchych informacji o przekroczeniu 
ustawionych progów w urządzeniu to jedna z podstawowych funkcji programu Kronos NET. Czy 
to pomiar temperatury, wilgotności, obrotów silnika, prędkości obiektu czy też wartość napięcia 
zasilania wszystkie te dane mogą zostać odebrane i przeanalizowane przez system.


System pozwala ustawić dopuszczalne wartości dla danych analogowych i wszelkie 
przekroczenia natychmiast są zgłaszane operatorowi. Dodatkowo na podstawie 
zarchiwizowanych danych możemy przygotowywać różnego rodzaju zestawienia i analizy również 
w formie wykresów.


Wbudowany edytor wzorów matematycznych pozwala na automatyczne przeliczanie wartości i 
jednostek z jednego standardu na inny. Dzięki temu nawet gdy temperatura mierzona jest w 
voltach to operator otrzymuje wartości w stopniach Celsjusza lub Fahrenheita.


Bieżące wartości pomiarów mogą być przedstawiane w postaci łatwych do zrozumienia ikon 
symbolizujących różnego rodzaju liczniki oraz przełączniki. Z poziomu ikon możliwe jest ręczne 
sterowanie urządzeniami. Oczywiście system może też samodzielnie sterować urządzeniami na 
podstawie ustawionych reguł.


7. Kontrola dostępu.




Odbiór sygnałów bezpośrednio z systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy 
realizowany  jest w ramach podstawowych funkcji programu. Kronos NET automatycznie powiąże 
otrzymane sygnały z odpowiednimi osobami bazując na ich identyfikatorach typu RFiD, NFC, 
QR-Code lub też na unikalnym numerze w użytkownika nadanym przez urządzenie.


Bieżące informacje o wejściach i wyjściach mogą być wizualizowane na planie obiektu dzięki 
aktywnym elementom takim jak czytniki kontroli dostępu. Wystarczy wtedy zaznaczyć je za 
pomocą wskaźnika myszy a uzyskamy informację o ostatniej osobie przechodzącej przez drzwi 
wraz z jej zdjęciem.


Jeżeli to nie wystarczy to za pomocą przeglądarki internetowej na recepcji możemy uruchomić 
specjalny moduł, który pozwala na rejestracje osób oraz pojazdów wjeżdżających i 
wyjeżdżających z terenu obiektu.


8. Automaty sprzedażowe - vendingowe oraz liczniki energii.


Sprzedaż produktów w automatach wymaga szybkiego reagowania na brak produktów lub 
przepełnienie kasety z pieniędzmi. Wszystkie te dane mogą być zliczanie w postaci impulsów 
inkrementujących lub redukujących wartość dowolnie zdefiniowanego licznika. Zbyt wysoka lub 
niska wartość może powodować alarm i powiadomienie odpowiedniej osoby. Dzięki temu z 
wyprzedzeniem będziemy mogli zareagować na niskie stany magazynowe automatu.


Podobny mechanizm można zastosować w przypadku gromadzenia informacji o stanie liczników 
energii. Impulsy mogą być zliczane na poziomie oprogramowania a po przekroczeniu 
dopuszczalnej wielkości możemy zlecić systemowi zdalne wyłączenie zadanych urządzeń.


9. Zarządzanie grupami interwencyjnymi.


Z poziomu dodatkowego ekranu możemy zarządzać grupami interwencyjnymi wyposażonymi w 
specjalne mobilne terminale pracujące na smartphonach. W jednym miejscu widzimy, które 
pojazdy są aktywne, gdzie się aktualnie znajdują oraz jaki jest ich status oraz obsada osobowa. 
Wybierając interesujący nas pojazd możemy skierować go do obsługi wybranego alarmu.


Specjalne oprogramowanie na smartphonie pozwala grupie interwencyjnej przyjąć zlecony alarm 
do obsługi oraz sprawdzić na mapie jego lokalizację. Za pomocą bardzo prostego i intuicyjnego 
interfejsu uzyskujemy także podstawowe informacje o obiekcie wraz z możliwością pobrania listy 
ostatnich sygnałów.


Nie tylko obsługa alarmów ale także cykliczne podjazdy na obiekt mogą być obsługiwane w 
ramach aplikacji. Program pozwala na świadczenie takiej usługi poprzez automatyczne 
generowanie zlecenia podjazdu oraz na rejestrację poprawności jego wykonania.


10.Komunikacja.


Integracja z telefonami za pomocą interfejsu TAPI lub SIP daje nam szerokie możliwości 
połączenia z istniejącą infrastrukturą telefoniczną. Dzięki takiej integracji możemy automatycznie 
wybierać numery do osób z obiektu a także odbierać nadchodzące połączenia. W drugim 
przypadku jeżeli numer zostanie odnaleziony w bazie to na ekranie pojawi się informacja z nazwą 
zidentyfikowanego rozmówcy.


Wszystkie rozmowy VOIP realizowane przy pomocy protokołu SIP są nagrywane na poziomie 
stanowiska operatorskiego i mogą zostać zarchiwizowane wraz z alarmem.


W przypadku wybranych central telefonicznych możemy automatycznie przekierowywać 
zidentyfikowane rozmowy na wybrane stanowisko obsługujące alarm z obiektu.


Poza odbiorem i nawiązywaniem połączeń głosowych, program pozwala nam bezpośrednio 
wysyłać SMSy, MMSy ze zdjęciami z kamer oraz e-maile. Wiadomości mogą być wysyłane 



automatycznie po spełnieniu zadanych okoliczności lub ręcznie po zainicjowaniu wysyłki przez 
operatora. Program współpracuje z kilkoma rodzajami przemysłowych modemów GSM oraz 
popularnymi bramkami SMSC.


Wszyscy klienci, którzy preferują dostęp przez internet bądź smartphona mają dwie niezależne 
końcówki umożliwiające wgląd w wybrane dane chronionych obiektów począwszy od historii 
sygnałów, stanu liczników, statusu rozliczeń finansowych, umów, kamer a kończąc na pozycji 
geograficznej i planach obiektu. Dodatkowo opcjonalnie mogą zgłaszać zmiany danych, które po 
zatwierdzeniu przez administratora są automatycznie wprowadzane do bazy danych.


II. Serwis.


Jednymi z procesów obsługiwanych w ramach pracy centrum monitoringu są serwisy i 
konserwacje systemów alarmowych. Każdy operator może czasowo przełączać obiekt w tryb 
serwisu i przypisać go do wybranego technika. Obiekt w trybie serwisowym nie generuje 
alarmów. Po zakończeniu obsługi obiekt przechodzi automatycznie w tryb czuwania a operator 
może wystawić raport do rozliczenia podsumowując w nim wykonane czynności.


Unikalną cechą systemu jest możliwość ustawienia wybranych sygnałów alarmowych w tryb 
ignorowania serwisu. Dzięki tej funkcji obiekty infrastruktury krytycznej mogą przesyłać sygnały 
napadowe nawet w chwili gdy pracują na nich technicy.


W trakcie konserwacji Kronos NET sam może sprawdzić czy otrzymano wszystkie wymagane do 
odbioru sygnały, podpowiadając tym samym co jeszcze należy przesłać aby prawidłowo 
zamknąć  proces kontroli obiektu.


Osoba zarządzająca działem technicznym ma przygotowaną specjalną konsolę do obsługi zadań 
związanych z serwisami, konserwacjami, instalacjami, modernizacjami i demontażami 
systemów alarmowych. Każde z zadań ma swój odrębny typ dokumentu zawierający informacje 
o kliencie, obiekcie, dacie zgłoszenia i dacie planowanej realizacji, czynnościach do wykonania 
oraz tych już wykonanych przez technika.


Dokumenty poza częścią techniczną mają szereg pól ułatwiających rozliczenie z klientem. 
Możliwym jest oznaczenie urządzeń przekazywanych klientowi wraz z ich cenami, wprowadzenie 
czasu pracy a nawet ilości przejechanych kilometrów. Na tej podstawie program sam podpowiada 
koszt usługi.


Bezpośrednio z modułu kierownika uprawnione osoby mają wgląd w dane obiektów wraz z 
osobami kontaktowymi i historią sygnałów za wybrany okres.


Wszystkie istotne procesy mogą podlegać kontroli a osoby zarządzające za pomocą szeregu 
zestawień mogą wyciągać informacje o pracy zespołu technicznego. Zestawienia dają nam 
wgląd między innymi w ilości zrealizowanych zadań z podziałem na pracowników oraz w 
statystykę przedstawiającą czas oczekiwania na rozpoczęcie prac i czas realizacji samej usługi. 
Dostępne są również zestawienia o charakterze czysto technicznym, takie jak lista milczących 
obiektów w zadanym okresie.


Technicy wyposażeni w aplikację na smartphone, mogą przeglądać zadania im przypisane, 
zgłaszać rozpoczęcie i zakończenie prac, uzupełniać dokumenty, czy też przeglądać listę 
odebranych sygnałów przez stację monitorowania. Aplikacja pozwala przyspieszyć realizację 
zadań, redukując tym samym koszty związane z koniecznością zaangażowania operatora w 
centrum monitoringu do obsługi pracowników technicznych.


Potwierdzenie przez klienta wykonanych prac nie wymaga już wydruku dokumentu w celu 
złożenia podpisu. Teraz dokumenty mogą funkcjonować od początku do końca w wersji 
elektronicznej a stosowny podpis klient może wykonać na ekranie smartphone przy odbiorze 
prac.


III. Rozliczenia.




Przygotowywanie faktur do żmudny i powtarzalny proces narażony na błędy ludzkie skutkujące 
niewłaściwym naliczeniem opłaty za usługi. Cały ten proces może być zautomatyzowany dzięki 
platformie Kronos NET i specjalnej konsoli ułatwiającej rozliczenia z klientami.


Na etapie definicji klienta i obiektu przypisujemy do nich cenniki. Każdy z cenników może 
zawierać wiele opłat zarówno generowanych cyklicznie - abonamenty, jak i zdarzeniowo - 
wykonane czynności. Dodatkowo mechanizm wyposażony jest w szereg możliwości rabatowania, 
np: podjazd grupy interwencyjnej liczony jest dopiero po przekroczeniu pięciu w miesiącu, albo 
klient podpisuje umowę na dwa lata i przez pierwsze sześć miesięcy płaci połowę kwoty za 
abonament.


Wszystkie wygenerowane płatności po wstępnej weryfikacji w specjalnej konsoli mogą być 
wyeksportowane do programu finansowo-księgowego. Redukuje to konieczność ręcznego 
przepisywania opłat do zewnętrznego programu wyliczonych w aplikacji Kronos NET. Możliwy jest 
też import informacji o uregulowaniu poszczególnych płatności oraz synchronizacja danych 
klientów z programem fakturującym.


W trakcie obsługi alarmów operator ma dostępną informację czy klient zalega z terminowym 
regulowaniem płatności. Informacja ta jest podana bez kwoty. Możliwym jest też wygenerowanie 
przez operatora płatności okazjonalnej związanej z realizacją nietypowej usługi.


IV. Ochrona Fizyczna.

Wiele centrów monitoringu poza obsługą elektronicznych systemów zabezpieczeń zajmuje się 
także kontrolą pracy i planowaniem służb pracowników ochrony fizycznej. Jednym z aspektów 
realizacji takich zadań jest przygotowywanie grafików służb a następnie rozliczenie ich 
wykonania. Kronos NET wyposażony jest w specjalną konsolę, która umożliwia najpierw 
zaplanowanie harmonogramu a później oznaczenie rzeczywistych godzin rozpoczęcia i 
zakończenia pracy oraz urlopów i okresów chorobowych.


Dla każdego z obiektów możemy zdefiniować reguły i wymaganą obsadę posterunków. 
Decydujemy w jakie dni, od której do której godziny oraz ile osób ma pełnić dyżur na posterunku. 
System następnie podpowiada w trakcie planowania czy spełniliśmy założenia, czy też brakuje 
nam wymaganej ilości godzin i należy jeszcze uwzględnić dodatkowego pracownika.


Poza weryfikacją spełnienia warunków obsady służb na posterunkach wynikających z umowy 
program kontroluje i podpowiada reguły gwarantowane przez prawo pracy. Informacja o ilości 
zaplanowanych godzin dla pracownika w stosunku do jego etatu, pilnowanie aby czas pomiędzy 
służbami nie był zbyt krótki, czy też kontrola aby jedna osoba w tym samym czasie nie pełniła 
służby na kilku posterunkach należą do podstawowych funkcji programu.


Dane o rzeczywistej realizacji grafików służb mogą być wprowadzane ręcznie przez kierownika 
posterunku. Mogą też pochodzić z odczytów uzyskanych ze zintegrowanych urządzeń kontroli 
dostępu lub z konsol mobilnych na smartphone oraz ze specjalnej aplikacji pracującej w 
środowisku przeglądarki internetowej.


Obsada posterunków realizujących równocześnie funkcje recepcyjne wymaga od pracowników 
świadczenia dodatkowych usług na rzecz klienta. Jest to między innymi prowadzenie rejestru 
gości, rejestracja wydań kluczy, czy też zgłaszanie incydentów. To wszystko można 
realizować za pomocą modułu w formie strony internetowej będącego jednym z elementów 
systemu. Co więcej w ramach tej samej konsoli możemy prowadzić elektroniczną książkę służb.


Jednym z zadań ochrony fizycznej jest wykonywanie cyklicznych obchodów. Program kontroluje 
zarówno pracę specjalistycznych urządzeń, jak i dostarcza własne rozwiązanie na smartphone, 
które pozwala na rejestrację odczytów pastylek NFC. Obchody mogą być realizowane zgodnie z 
zadaną ścieżką lub przy zachowaniu dowolnej kolejności. Rozpoczęcie obchodu odbywa się 
według przypisanego jej kalendarza.




Program poprzez konsolę do monitoringu wspiera świadczenie usługi zdalnej recepcji w 
godzinach bez obsady osobowej poprzez komunikację z urządzeniami domofonowymi oraz 
umożliwia realizację wideo obchodów z użyciem kamer na obiekcie.


V. Umowy.


Umowy z klientami oraz wszelkie inne dokumenty związane z obiektem mogą być 
przechowywane w ramach systemu w specjalnym repozytorium dokumentów. Dokumenty mogą 
występować zarówno jako skany wykonane w jednym z kilku akceptowanych formatów albo 
mogą zostać przygotowane bezpośrednio w edytorze testowym wbudowanym w Kronos NET.


Umowy poza samą treścią zawierają dodatkowe informacje na temat osób odpowiedzialnych za 
ich podpisanie i realizację, termin obowiązywania oraz ewentualną wysokość kary za 
wcześniejsze rozwiązanie.


Specjalne znaczniki umieszczone we wzorcu umowy są automatycznie uzupełniane po 
skopiowaniu dokumentu na obiekt. Tym samym umowa nabiera cech indywidualnych zależnych 
od klienta, obiektu, jak również samej umowy.


VI. Inwentaryzacja.


Każde urządzenie wysyłające sygnały do centrum monitoringu oraz każdy element wyposażenia 
związany z bezpieczeństwem na obiekcie może być zarejestrowany w systemie.


Kronos NET gromadzi informacje o numerach seryjnych, długości gwarancji, cenach zakupu i 
sprzedaży oraz okresie przydatności do użycia. Dodatkowo można dodać swoje własne pola, jak 
na przykład numery kart SIM w nadajnikach GSM. Później dane te mogą stanowić element 
zestawienia.


W trakcie przenoszenia urządzeń oraz wyposażenia z obiektu na obiekt tworzony jest rejestr 
pozwalający wyśledzić później całą historię urządzenia.


VII.Raporty i zestawienia.


Duża liczba zestawień i raportów wbudowanych w Kronos NET pozwala zarówno zwykłym 
użytkownikom, jak i kadrze zarządzającej oraz klientom końcowym dostarczyć cały szereg 
potrzebnych informacji, które umożliwiają podejmowanie właściwych decyzji.


Klienci otrzymują przede wszystkim wgląd w historię odebranych sygnałów i podjętych przez 
centrum monitoringu działań. Dodatkowo mogą uzyskać informację na temat obsługi alarmów w 
postaci opisowych raportów, które mogą zawierać nawet elementy multimedialne w postaci zdjęć.


Użytkownicy w zależności od pełnionych przez siebie funkcji mogą uzyskiwać informacje na 
temat zaległości klienta, ilości podjętych interwencji w ciągu dyżuru, stanach magazynowych czy 
też historii sygnałów. Każdy z modułów zawiera od kliku do kilkunastu domyślnych zestawień 
zależnych od przeznaczenia modułu.


Kadra kierownicza otrzymuje zbiorcze zestawienia obejmujące swoim zakresem wszystkie dane 
zgromadzone przez centrum monitorowania. Mogą to być dane o obciążeniu alarmami w rozbiciu 
na godziny, czas realizacji poszczególnych zadań przez serwisantów, uzyskany w danym miesiącu 
wynik finansowy na podstawie płatności wygenerowanych przez system czy też dowolne 
zestawienie przygotowane w specjalnym kreatorze zestawień.


Kreator zestawień pozwala przedstawić zarówno cząstkowe dane, jak i podsumowanie w 
postaci maksymalnych, średnich lub minimalnych wartości. Tak przygotowane zestawienia 
można wyeksportować w postaci tabelarycznej lub formie pliku HTML. Wynik można zapisać lub 
wysłać e-mailem. Część zestawień można przedstawić również w formie wykresu.




VIII.Informacje statystyczne.

Bieżący stan pracy systemu oraz wszelkie informacje statystyczne związane zarówno z obsługą 
chronionych obiektów, jak i z samym funkcjonowaniem systemu pozwalają lepiej zarządzać 
centrum monitoringu. Kronos NET na centralnym ekranie pozwala wyświetlić aktualny status w 
postaci danych o obsługiwanych zdarzeniach, czasie obsługi, ilości operatorów i ilości zdarzeń 
przez nich przejętych oraz obciążeniu samego systemu.


IX.Narzędzia administracyjne.

Cały system jest w sposób ciągły kontrolowany przez moduł centralny, który pełni rolę 
watchdoga i czarnej skrzynki. Administrator systemu w każdej chwili może połączyć się z nim 
za pomocą specjalnego modułu nawet z odległej lokalizacji w celu weryfikacji statusu pracy 
całego systemu. Narzędzie służące do połączenia pozwala również na konfigurację 
poszczególnych modułów oraz zarządzanie użytkownikami.


Wszelkie problemy mogą być przekazywane do administratora systemu za pomocą SMSów i e-
maili.


Kronos NET oparty jest o profesjonalną i wydajną bazę Ms SQL. Przechowywane są tam dane 
wszystkich chronionych obiektów, tak więc bardzo ważnym jest zadbanie o jej bezpieczeństwo. 
Dlatego też wraz z systemem dostarczone jest narzędzie pozwalające wykonywać kopie 
rezerwowe oraz inne czynności konserwacyjne. Narzędzie służy także to aktualizacji bazy danych 
dla nowych wersji systemu.


X. Pozostałe funkcje.


Kronos NET jest jednym z najbardziej rozbudowanych programów przeznaczonych dla centrów 
monitoringu. Wyposażony został w setki specjalistycznych funkcji i jest bardzo elastyczny w 
konfiguracji. Pozwala to na dopasowanie go do procedur prawie każdej organizacji. Jednak nie 
tylko domyślnie skonfigurowane mechanizmy ale i cały silnik realizujący skrypty automatyzujące, 
zwane akcjami stanowi o sile rozwiązania. Akcje reagują na sekwencje zdarzeń i automatycznie 
podejmują działania odciążając tym samym operatora od powtarzalnych czynności. 
Automatyczne powiadamianie SMSem o alarmie, wysyłanie na koniec miesiąca raportów, czy też 
otwieranie szlabanu po rozpoznaniu numeru pojazdu, to tylko mała część możliwości 
oferowanych przez mechanizm akcji. Użytkownik sam decyduje co i jak ma zostać wykonane 
przez system.


Poza szerokim wachlarzem możliwości, w trakcie tworzenia platformy Kronos NET mieliśmy na 
uwadze wymogi bezpieczeństwa stawiane systemom tej klasy. Są to zarówno aspekty związane 
z niezawodnością i stabilnością pracy, jak i z bezpieczeństwem w zakresie ochrony przed 
nieuprawnionym dostępem do danych. Architektura oparta o niezależne moduły, 
wielowarstwowa struktura, kontrola pracy modułów i rejestracja wszystkich istotnych zdarzeń w 
logu, własny protokół komunikacji wsparty szyfrowaniem, rozbudowana kontrola haseł 
użytkowników, to tylko cześć elementów, która gwarantuje wysoki stopień bezpieczeństwa 
rozwiązania.


Aplikacja pozwala na uruchomienie niezależnych instancji na wydzielonych komputerach, może 
też pracować w oparciu o serwery wyniesione w chmurę przy równoczesnym zapewnieniu 
dostępu tylko do wydzielonej grupy obiektów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możemy zarówno 
pracować w oparciu o lokalną instalację, jak i dzielić jedną platformę pomiędzy grupę centrów 
monitoringu.


W przypadku obsługi kontraktu obejmującego obiekty rozproszone na znacznym obszarze 
geograficznym możemy wykorzystać mechanizm współpracy z podwykonawcami. Jedna 
instalacja Kronos NET może na czas alarmu udostępnić drugiej dane wybranego obiektu. Dzięki 
takiemu rozwiązaniu podwykonawca może obsłużyć dla nas zdarzenie a my przez cały czas 
mamy kontrolę nad etapami realizacji zlecenia.


