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WITAMY
1.1. O programie Amadeus 5
Oprogramowanie Amadeus 5 jest zaawansowanym, prostym w obsłudze, przyjaznym dla
użytkownika programem kontroli dostępu i monitorowania alarmów, scalającym nadzór nad
systemami bez względu na ich wielkość i stopień rozbudowy systemów.
Amadeus 5 oferuje inteligentną i elastyczną kontrolę dostępu, zarządzanie strefami
czasowymi, poziomami dostępu i aktywowaniem przekaźników. Kontrolery i użytkownicy
systemu są tworzeni w prosty sposób przez kliknięcie myszką, a proces programowania jest
ograniczony do minimum .
Moduł zarządzania monitoruje wszystkie alarmy i zdarzenia w czasie rzeczywistym. Wszystkie
informacje niosące za sobą wiedzę potrzebną do podjęcia natychmiastowej decyzji są
wyświetlane na ekranie. Ochrona jest wzmocniona kiedy zdarzenia alarmu są automatycznie
wyzwalane zdefiniowanymi wcześniej reakcjami: migające ikony na wyświetlanych mapach,
tekstowe i głosowe instrukcje, alarmy, CCTV lub jakiekolwiek programowalne reakcje
przekaźników, włączenie/wyłączenie stref alarmowych, unieważnienie kart, itd.
Możliwości programu Amadeus 5 można wykorzystać do budowy inteligentnego budynku .
Istnieje możliwość zaprogramowania wyłączenia oświetlenia lub ogrzewania, kiedy ostatnia
osoba opuszcza daną strefę lub załączanie urządzeń i oświetlenia przez użytkowników kart
wjeżdżających na parking.

1.2. Narzędzia monitorujące
1.2.1. Kontrola dostępu
Twoja firma może ustrzec się przed kradzieżą materialną jak i informacyjną poprzez
limitowanie/nadzorowanie dostępu do wszystkich części obiektu (laboratorium, pomieszczenie
zarządu, magazyn, itd.) dla tej grupy , która posiada autoryzację w określonym przedziale
czasu.
Kontrolery, podłączone do zaawansowanych systemów identyfikacji, od czytników kart po
biometrię , są zaprogramowane do identyfikacji: „Kto idzie, gdzie i kiedy". Każda osoba jest
wyposażona w kartę lub inny identyfikator, za pomocą którego kontroluje się dostęp i odmawia
tym, którzy nie posiadają uprawnień.
Jeżeli użytkownik karty potrzebuje zezwolenia na wejście do poszczególnych obszarów, to
informacja o tym jest przekazywana z czytnika do kontrolera. Kontroler zezwala lub odmawia
dostępu w zależności od zdefiniowanych parametrów (autoryzacja dostępu, strefy czasowe,
itd.). Wszystkie informacje dostarczone są z komputera do kontrolera, który może podjąć
samodzielne decyzje , bez udziału komputera.
Parametry kontroli dostępu są definiowane w sekcji „Parametr”.
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1.2.2. Zarządzanie alarmem
Twoja firma może uchronić się przed szkodami lub zminimalizować straty poprzez
informowanie o alarmowych zdarzeniach i podejmowanie odpowiednich działań w czasie
rzeczywistym. Monitorowanie alarmów powinno współdziałać z kontrolą dostępu na obiekcie.
Zarządzanie alarmem oparte jest na nadzorze wejść alarmowych. Informacje pochodzące od
różnych czujników, takich jak kontaktrony, detektory ruchu, czujniki zbicia szkła i czujniki
temperatury, zbierane są przez kontroler. W przypadku aktywowania alarmu, system w
zależności od zaprogramowanych opcji może: włączyć kamerę, uruchomić sygnalizator,
włączyć lub wyłączyć ogrzewanie (dowolne urządzenie), wyświetlić odpowiednie mapy oraz
instrukcje na ekranie, itd.
Parametry zarządzania alarmem są definiowane głównie w sekcji
Zdarzeń” .

“Parametr” i “Obsługa

1.2.3. Zarządzanie windą
DDS dostarcza rozwiązania dla kontroli dostępu w windach. Użytkownik zbliża kartę do
czytnika zainstalowanego wewnątrz kabiny i wybiera numer piętra. Jeżeli dostęp jest udzielony
w określonej strefie czasowej, winda przemieści się na wybrane piętro, w przeciwnym
przypadku zostanie udzielona odmowa.
Oprogramowanie uwzględnia sytuację współdzielenia windy przez wiele firm, do których
dostęp mogą mieć tylko określeni użytkownicy.
Parametry są definiowane w menu „Program windy” sekcji “Moduł” oprogramowania.
1.2.4. Zarządzanie parkingiem
Amadeus 5 umożliwia monitorowanie dostępu do wydzielonych miejsc parkingowych.
Oprogramowanie monitoruje zapełnienie miejsc parkingowych z uwzględnieniem podziału ich
na grupy użytkowników i zadanej ilości miejsc w danej strefie parkingowej.
Parametry zarządzania parkingiem są definiowane w menu “Parking” sekcji “Moduł”.
1.2.5. Zarządzanie Czasem i Obecnością
Zarządzanie Czasem i Obecnością pozwala na obliczanie obecności pracowników, nadgodzin,
nieobecności i spóźnień . Dane te mogą być podstawą do dokonania naliczenia listy płac.
Parametry zarządzania czasem i obecnością są definiowane
Obecność” sekcji „Moduł”.

głównie w menu “Czas i

1.3. Typy instalacji
Amadeus 5 centralizuje zabezpieczenia w każdym typie instalacji on-line:
 duża lub mała instalacja,
 TCP/IP, RS485 lub modem sieciowy,
 jedno lub wiele odległych miejsc (oddziałów firmy),
 jedna lub wiele oddalonych firm.

6

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

1.4. Moduły
1.4.1. Baza danych
Moduł bazy danych pozwala tworzyć i modyfikować bazę danych (czytniki, systemy,
identyfikatory, strefy czasowe, itd.)
W chwili gdy dane są tworzone i modyfikowane następuje zapisanie ich i natychmiastowe
wysłane do kontrolerów szyną komunikacyjną.
Parametry bazy danych są zdefiniowane w sekcji „Narzędzia”- “Utwórz”, “Zapisz” i “Przywróć
bazę danych” . Te same opcje istnieją dla dziennika.
1.4.2. Komunikacja
Moduł komunikacyjny koordynuje przekazywanie danych pomiędzy głównym komputerem i
kontrolerami odbierającymi zdarzenia. Informacje są zapisywane w dzienniku i wyświetlane na
ekranie .
1.4.3. Działanie
Moduł działań interpretuje informacje zebrane przez moduł komunikacyjny. Jego rolą jest
uaktywnienie wcześniej zdefiniowanych zadań tj. alarmów, działań, itd.
Zdarzenia, które można wybrać i będące ich rezultatem akcje są wyszczególnione w sekcji
menu “Obsługa zdarzeń”.

1.5. Podstawowa konfiguracja
1.5.1. System operacyjny i komputer
System operacyjny:
Windows 2000 Pro, Windows XP, Windows Vista, Windows 7 lub Windows 2003 Server
Producent rekomenduje powyższe systemy operacyjne i nie bierze odpowiedzialności za
błędy, które mogą wystąpić w przypadku używania innych systemów operacyjnych.
Komputer:
Pentium IV minimum
256 MB RAM (lub 1 GB RAM dla systemów ze 100 kontrolerami lub Serwerem SQL)
500 MB wolnej przestrzeni na dysku twardym
CDROM napęd
1 wolny, szeregowy port COM i jeden równoległy port lub USB
Rekomendowane usprawnienia:
Karta graficzna , głośniki , SVGA rozdzielczość (800*600)
1.5.2. Kontrolery
Wszystkie kontrolery DDS on-line są kompatybilne z programem Amadeus 5.
1.5.3. Czytniki
Większość czytników dostępnych na polskim rynku jest kompatybilnych z systemem Amadeus
5 : magnetyczne, zbliżeniowe, czytniki kodów paskowych, czytniki kart czipowych,
biometryczne, Wiegand, dotykowe, podczerwieni, klawiaturowe, itd.
Skonsultuj się ze sprzedawcą programu
informacji.

Amadeus 5, w celu uzyskania szczegółowych
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1.5.4. Inne
Pomyślne uruchomienie kontroli dostępu, w oparciu o oprogramowanie Amadeus 5, jest
związane z innymi niezbędnymi elementami jak: sieć komputerowa, czytniki, elektrorygle, itd.
W celu uzyskania bardziej szczegółowej informacji skonsultuj się ze sprzedawcą programu
Amadeus 5.
Uwaga: ten program używa również oprogramowania wyprodukowanego przez Spread
Concepts LLC . W celu uzyskania dodatkowych informacji o Spread, przejdź na stronę
http://www.spread.org.

1.6. Ogólne zasady obsługi programu Amadeus 5
1.6.1. Pierwsza Instalacja
Włóż CD z programem instalacyjnym: instalacja rozpocznie się automatycznie. Jeżeli nie,
kliknij na plik ‘autorun.exe’ w folderze ‘autorun’ programu Amadeus 5 na płycie CD. Postępuj
zgodnie z instrukcją na ekranie.
Uwaga: nie instaluj oprogramowania używając pliku
‘setup.exe’ z płyty; jeżeli to zrobisz, pojawi się następujący komunikat:
“Setup will not start. Contact your vendor”.
Amadeus 5 jako Serwer/Stacja Robocza :
W czasie instalacji użytkownik zostanie zapytany, czy oprogramowanie ma pracować jako
Serwer czy Stacja robocza. Jeżeli Amadeus 5 będzie pracował tylko na jednym komputerze,
wybierz ‘Serwer’. Jeżeli na kilku komputerach (dla struktury Serwer/Stacja Robocza), postępuj
w następujący sposób:
Zainstaluj program Amadeus 5 na komputerze, który będzie serwerem i zaznacz ‘Serwer’ w
czasie instalacji.
To samo oprogramowanie zostanie zainstalowane w Stacjach Roboczych.
Kiedy zainstalujesz, uruchom program i zdefiniuj wszystkie komputery (Serwer i Stacje
Robocze) w menu ‘Parametr - Komputer’.
Zainstaluj program Amadeus 5 w każdej stacji roboczej i oznacz ‘Stacja Robocza’ w czasie
procesu instalacji. Użytkownik będzie zapytany o wybór ścieżki do sieci Serwera.
Typ bazy danych:
W czasie instalacji użytkownik zostanie zapytany, którą bazę danych wybrać: ‘Access’, czy
‘SQL’. Jeżeli wybierzesz ‘SQL’ , upewnij się, że serwer Microsoft SQL lub MSDE ( SQL silnik
serwera) pracuje na komputerze lub w sieci i czy Amadeus 5 ma zainstalowaną wersję SQL .
1.6.2. Wersja demonstracyjna
Wersję demonstracyjną programu Amadeus 5 można uzyskać bezpłatnie w firmie Thor Sp. z
o.o. Zawiera ona wszystkie funkcje alarmowe, graficzne, zarządzania windą i czasem, lecz jej
funkcjonowanie ograniczone jest do dwóch kontrolerów, czterech czytników i dziesięciu
użytkowników kart. Aby przejść z wersji demonstracyjnej do właściwego oprogramowania,
należy zamówić odpowiedni klucz (Dongle) do komputera.

8

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

1.6.3. Klucz (Dongle)
Klucze, których opis znajduje się w
pojemność danego systemu.

menu ‘Pomoc – O programie Amadeus 5’, definiują

 nC:
 nR:
 nB:
 nW:
 A:

Max. ilość (‘n’) kontrolerów
Max. ilość (‘n’) dostępnych czytników
Max. ilość (‘n’) użytkowników
Max. ilość (‘n’) stacji roboczych
Moduł Alarmowy

 T:
 M:
 U:
 O:
 SQL:

 G:

Moduł Graficzny

 BP:

 P:
 L:

Moduł Parkingowy
Moduł Windy

V :

Czas i Obecność
Moduł Wiele Firm
Moduł Obchodu Ochrony
Moduł Serwera OPC
MS-SQL wsparcie dla
bazy danych
Moduł drukowania
identyfikatorów
Moduł Wideo

Wskazówki i uwagi
Klucz NetHasp jako wsparcie dla pracy w sieci.
Amadeus 5 może pracować zarówno jako serwer jak i jako końcówka klienta. Takie działanie
pociąga za sobą konieczność zastosowania klucza NetHasp, który jest szukany w sieci przez
stację roboczą klienta. Klucz NetHasp może być zainstalowany fizycznie zarówno w porcie
serwera jak i dowolnej stacji roboczej będących w sieci LAN i będzie czytany przez
oprogramowanie Amadeus 5 w sieci.
Sposób działania :zamów specjalny klucz NetHasp (wygląda podobnie, lecz jest czerwony),
Zainstaluj klucz w komputerze, na którym pracuje Amadeus 5, lub na każdym innym PC
podłączonym do LAN.
Zainstaluj aplikację “Aladdin License Manager” na komputerze, w którym zainstalowany jest
fizycznie klucz. (Będzie lepiej, gdy zainstalujemy ją jako ‘Service’. W ten sposób unikniemy
konieczności logowania się do Windows, kiedy uruchomiony zostanie PC).
Wyjdź z programu Amadeus 5 i otwórz plik Amadeus 5.ini w folderze Amadeus 5 .
Otwórz plik za pomocą Notatnika i sprawdź czy istnieje następująca komenda :
NetHasp = 1
Jeżeli nie ma powyższej komendy, uruchom oprogramowanie Amadeus 5, przejdź do
“Narzędzia - Opcje” i kliknij “OK”. Ta operacja spowoduje odbudowanie pliku „ini” i
zainstalowanie wszystkich, aktualnych aplikacji .
Ustaw NetHasp na 1
Zapisz i zamknij plik oraz wykonaj restart aplikacji Amadeus 5.
1.6.4. Uruchamianie programu Amadeus 5
Uruchom program Amadeus 5 przez podwójne kliknięcie jego ikony lub przez wybranie
Start/Programs/Amadeus 5/Amadeus 5 z pulpitu. Wpisz nazwę użytkownika oraz hasło i
wciśnij OK. Główne menu pojawi się na komputerze.

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl
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Wskazówki i uwagi
Znaczenie małych i dużych liter.
W polach “Nazwa użytkownika” i “Hasło” program rozróżnia małe i duże litery. Na przykład:
różnicę pomiędzy AFI, afi, i aFi.
Trzy próby
Jeżeli nastąpi trzykrotne, błędne wpisanie nazwy użytkownika lub hasła, okno startowe zniknie
z ekranu komputera.
Używając oprogramowania pierwszy raz.
W przypadku użycia oprogramowania po raz pierwszy, należy zmienić nazwę użytkownika
oraz hasło.
Rezygnacja z procedury logowania.
Aby uruchomić program Amadeus 5, bez skomplikowanej procedury podawania nazwy
użytkownika i hasła, należy wykonać następujące ustawienia:
 ustawić myszkę na ikonie programu,
 kliknąć prawy przycisk myszki,
 wybrać “Właściwości”,
 dodać nazwę użytkownika i hasło na końcu ścieżki w polu “Element docelowy (Target)”
za
“Amadeus5.exe” jak na przykładzie: [spacja]/us: nazwa użytkownika
[spacja]/pw:hasło,
 kliknąć OK.
1.6.5. Modyfikacja wprowadzonych danych
Aby zmodyfikować dane:
 wybierz właściwy ekran i wpisz nowe dane (wybieraj oczywiste nazwy),
 kliknij na ikonę “Zapisz” na pasku nawigacyjnym, aby zapisać wprowadzone dane,
 kliknij na ikonę “Zamknij”, aby zakończyć operację i przejść do ekranu głównego lub
naciśnij przycisk “F12” na klawiaturze.
1.6.6. Wprowadzenie nowych danych
Aby utworzyć nowe dane:
 wybierz właściwy ekran,
 kliknij na ikonę “Nowy” na pasku nawigacyjnym, aby wprowadzić nowe dane,
 wprowadź nazwę nowych
oczywiste nazwy),

danych, przez wpisanie

w

pole “ Nazwa”

(wybieraj

 zdefiniuj nowo wprowadzone dane w pole zatytułowanym „Opis “,
 wypełnij inne pola,
 kliknij na ikonę “ Zapisz ” na pasku nawigacyjnym, aby zatwierdzić wprowadzone dane,
 kliknij na ikonę “Zamknij” na pasku nawigacyjnym, aby zakończyć operację i przejść do
ekranu głównego lub przyciśnij “ F12 ’’ .

10

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

Wskazówki i uwagi
Usuwanie danych z pól.
Przez kliknięcie na ikonę “Nowy”, wszystkie pola są automatycznie oczyszczane albo
przywracane do stanu domyślnego.
1.6.7. Wychodzenie z programu
Aby zakończyć pracę i zamknąć program, wybierz jeden z poniższych sposobów:
 kliknij ikonę “Wyjście” (przedstawiającą drzwi), a znajdującą się po prawej stronie na
końcu paska nawigacyjnego,
 przez podwójne kliknięcie na ikonę reprezentowaną przez różdżkę czarodziejską,
znajdującą się w lewym, górnym rogu ekranu,
 kliknij krzyżyk „X”, znajdujący się w górnym, prawym rogu ekranu,
 kliknij klawisz funkcyjny “F4” i w tym samym czasie klawisz “Alt”,
 otwórz “Parametr” w menu i wybierz “Wyjdź” (na końcu listy).
System pozwala również na wylogowanie się użytkownika, bez zamykania programu.
1.6.8. Uaktualnij wersję programu Amadeus 5
Aby uaktualnić program, wybierz jeden z poniższych sposobów :
1- Użyj pliku ‘Update’:
wyjdź z programu i uruchom plik ‘Update’ (na przykład: ‘update_v1.3.023.exe’). Uruchom ten
plik w każdym serwerze i stacji roboczej.
2- Używając pełnej wersji programu Amadeus :
2.1 z programu Amadeus 5 zapisz bazę danych i dziennik z menu ‘Narzędzia – Zapisz bazę
danych’ i ‘Narzędzia – Zapisz dziennik’,
2.2 zapisz plik ‘Amadeus5.ini’ z foldera Amadeus 5 ,
2.3 odinstaluj program Amadeus 5 z komputera,
2.4 zainstaluj nową wersję programu w tym samym folderze, w którym była zainstalowana
poprzednia wersja programu,
2.5 skopiuj zapisany poprzednio plik ‘Amadeus5.ini’, nadpisz istniejący plik,
2.6 odtwórz program. Jeżeli baza danych i dziennik nie zostały automatycznie odtworzone,
odtwórz je z menu ‘Narzędzia – Przywróć bazę danych’ i ‘Narzędzia – Przywróć dziennik’ .
1.6.9. Zabezpieczenie bazy danych Amadeus 5
W jednym z folderów programu znajduje się narzędzie, które pozwala zabezpieczyć hasłem
główną bazę danych (Amadeus5.mdb). Wprowadzone hasło zabezpieczy przed otwarciem
bazy danych za pomocą Microsoft Access lub innego programu. Aby zabezpieczyć bazę,
postępuj w następujący sposób:
Sposób działania :
 wyjdź z programu Amadeus 5,
 uruchom ‘LockDB.exe’ z głównego folderu,
 kliknij na ‘Select Database’ (wybierz bazę danych), aby wybrać główną bazę kliknij na
Amadeus5.mdb,
 kliknij na ‘Lock Database’ (zablokuj bazę danych).
THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl
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2. EKRANY
2.1. Główny ekran
Poprzez główny ekran programu Amadeus 5 mamy dostęp do wszystkich opcji systemu,
używając następujących jego opcji:
 rozwijane menu,
 okno historii zdarzeń,
 pasek postępu, który wyświetla na dole ekranu aktualne komendy.

Wskazówki i uwagi
Pomoc
Ekran pomocy pojawia się po wciśnięciu klawisza “F1” i wyświetla pomoc dotyczącą danego
zagadnienia.
Przypomnienie o używanych polach
Pola w menu rozwijanym pojawiają się w kolorze czarnym przed ich użyciem. Po wejściu w
dany ekran, napisy w menu zmienią kolor na niebieski.
Wiele okienek
Kilka okienek może być otwartych w tym samym czasie.
Poziom autoryzacji
Opcje, do których użytkownik ma dostęp, zależą od posiadanej przez niego autoryzacji.
Dlatego niektóre opcje mogą się nie pojawić na ekranie.
Rozdział historii alarmów od historii dostępu
Pojedyncze okno historii pojawia się domyślnie na ekranie głównym, wyświetlając: zdarzenia
dostępu, alarmy i wiadomości. Istnieje możliwość rozdzielenia historii zdarzeń dostępu od
zdarzeń alarmowych w następującym ekranie “Opcje – Narzędzia – Dziennik / Historia
zdarzeń” .
12
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2.2. Pasek narzędzi
Ikony paska narzędzi są skrótami do niektórych ważnych ekranów: kontroler, identyfikator,
wszyscy użytkownicy, program obsługi zdarzeń, aktywuj alarmy, kreator raportów,
wywoływanie(odpytywanie), ilość aktywnych alarmów, ilość uznanych alarmów, ilość komend
oczekujących na wysłanie i wyjście.

2.3. Rozwijane menu
Menu są organizowane w następujący sposób:


Parametr: Komputer, Kontroler sieciowy, Kontroler, Program dzienny, Program
tygodniowy, Dni wolne, Grupa dostępu, Dział, Obszar, Identyfikator, Wszyscy
użytkownicy kart, Gość, Firma, Poziom autoryzacji, Użytkownik, Dopasuj etykietę,
Dopasowanie pola, Wyloguj, Wyjście



Obsługa zdarzeń: Ikona, Mapa, Pozycja, Grupa wejść, Grupa przekaźników, Akcja,
Proces, Licznik, Działania globalne, Program obsługi zdarzeń, Aktywne alarmy



Moduł: Teren parkingowy, Grupa użytkowników parkingu, Strefa parkingowa, Reset
stref parkingowych, Program windy, Grupa autoryzacji windy, Raport częściowy,
Ochrona, Punkt kontrolny, Program obchodu, Status obchodu, Raport patrolu, DVR,
Camera



Komunikacja: Rozpoznanie, Przegląd historii zdarzeń, Czyść pamięć



View: Wyświetl fotografię, Location Status



Sterowanie ręczne: Poziom alarmu, Kontrola przekaźników, Wykonaj proces,



Narzędzia: Kreator raportów, Stwórz nową bazę danych, Zapisz bazę danych,
Przywróć bazę danych, Stwórz nowy dziennik, Zapisz dziennik, Przywróć dziennik,
Import profili właścicieli kart, Stwórz grupę identyfikatorów, Opcje



Pomoc: Zawartość pomocy, Indeks pomocy, Szukaj pomocy, O programie Amadeus 5

Powyższe menu są wykorzystywane w wersji programu 1.8.016. Nowe menu mogą być
dodane w następnych wersjach.
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2.4. Pasek nawigacyjny

Klawisze funkcyjne są odpowiednikami ikon znajdujących się na pasku i opisane jak poniżej.
F2

Nowy

Definiuje nowe dane do wprowadzenia.

F3

Zapisz

Zapisuje aktualnie wprowadzone dane.

F4

Usuń

Kasuje wybrane dane.

F5

Pierwszy

Wybiera pierwsze dane wybrane z listy.

F6

Poprzedni Wybiera poprzednio wprowadzone dane.

F7

Następny

Wybór następnie wprowadzonych danych.

F8

Ostatni

Wybiera ostatnie dane wybrane z listy.

F9

Download Wysłanie wszystkich parametrów do odpowiedniego kontrolera, nawet jeżeli
parametry te nie były zmieniane.

F11

Drukuj

Generuje automatycznie raport aktualnych danych.

F12

Zamknij

Zamknij ekran i powróć do poprzedniego.

Wskazówki i uwagi
Pomoc
F1

Pomoc

Wyświetli pomoc na temat aktualnego zagadnienia.

Nowe dane
Przez kliknięcie klawisza F2 pola zostają oczyszczone z danych i przygotowane do wpisania
nowych. Jeżeli informacje nie zostaną zapisane, na ekranie pojawi się wiadomość- proszę o
zapisanie lub usunięcie zmian. Przyciskając klawisz F3 (Zapisz), następuje transfer wszystkich
parametrów do kontrolerów.

2.5. Dostosowanie nowego paska narzędzi
Dostosowanie paska narzędzi do własnych potrzeb zwiększa elastyczność systemu.
Tworzenie nowego paska narzędzi:
 umieść wskaźnik myszki na pasku narzędzi,
 kliknij dwukrotnie na prawy przycisk,
 wybierz “Dostosuj” w menu i otwórz “ Pasek narzędzi “,
 kliknij na "Nowy" i nadaj mu nową nazwę,
 wybierz “Narzędzia” i grupę ikon,
 uchwyć wybraną ikonę i upuść ją na nowy pasek narzędzi.
Zapisanie utworzonego paska narzędzi
Sprawdź czy w okienku “Zapisz osobisty pasek narzędzi” w “Narzędzia – Opcje – Główny” jest
zaznaczona opcja zapisz.
Przywrócenie paska narzędzi
Aby wykonać tę komendę , kliknij “Przywróć domyślne ustawienia paska narzędzi” na ekranie
‘’Narzędzia - Opcje – Główny’’ .

14
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3. Parametr Menu
3.1. Komputer
Jeżeli Amadeus 5 jest zainstalowany na jednym komputerze, zignoruj ten ekran. Użyj go dla
struktury Serwer/Stacje Robocze, w celu zdefiniowania parametrów Serwera i Stacji
Roboczych (nazwa PC i adres IP jak w ustawieniach sieci) . Oddzielny rekord musi być
utworzony dla Serwera i każdej Stacji Roboczej .

Pola
Nazwa: nazwa komputera (jakakolwiek nazwa).
Parametry komputera: wybierz z listy nazwę komputera .
Adres IP (IP address) : wpisz adres IP
wygenerować go automatycznie.

komputera albo kliknij na przycisk [IP], aby

Maska podsieci (Subnet mask): wpisując maskę podsieci możemy stworzyć stacje robocze
zlokalizowane w różnych segmentach sieci, tj. poprzez routery.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane (tylko w celach informacyjnych).
Współdzielony: sprawdź czy pojawi się okno współdzielony, opcja będzie widoczna tylko w
przypadku programu z modułem Wiele Firm.

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl
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3.2. Kontroler sieciowy (Sieć kontrolera)
Sieć jest elektryczno-fizycznym wsparciem – szyną - do której są podłączone kontrolery i może
być podłączony komputer. Różne sieci, do których podłączane są grupy kontrolerów, mogą
być zdefiniowane w oknie.
Komputer może być podłączony do sieci przez swoje porty komunikacyjne (jeden na sieć),
przez płytę Ethernet TCP/IP( LAN lub WAN) lub przez Modem.
Parametry kontrolera sieciowego są podzielone na dwie zakładki :
 Główny, w celu zapisania nazwy i opisu
 Definicje, w celu wybrania różnych parametrów
3.2.1. Kontroler sieciowy- Główny

Pola
Nazwa: nadaj nazwę sieci.
Opis: wpisz nowe dane.
Firma: nazwa firmy, której dotyczą dane (tylko z modułem Wiele Firm).
Współdzielony: zaznacz w okienku, jeżeli chcesz współdzielić sieć między firmami (tylko z
modułem Wiele Firm).
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3.2.2. Kontroler sieciowy- Definicje
Trzy rodzaje sieci są rozpoznawane przez system: Port COM, Port TCP i Port MODEM.
Dla każdej sieci mogą być zdefiniowane następujące pola:
Hasło (Encryption key): hasło zabezpiecza ruch w sieci pomiędzy komputerem i
kontrolerami, przez zakodowanie informacji, które przechodzą magistralą komunikacyjną
(dotyczy to zarówno portów szeregowych jak i TCP/IP. Każda sieć kontrolera może mieć
zdefiniowane 32 bitowe hasło, zapisane w systemie szesnastkowym. Kiedy kontroler
komunikuje się z komputerem, każdy pakiet danych jest zakodowany hasłem chroniąc sieć
przed dostępem hakerów.
Hasło można wpisać przez zaznaczenie na ekranie opcji
‘Encryption key’. Użytkownik może wpisać cyfry w systemie dziesiętnym albo kombinację
znaków dziesiętnych z szesnastkowymi.
Przykład: 1A E3 5F 7B

(Wartość min: 01 00 00 00 / wartość max: 7F FF FF FF)

Opóźnienie informacji o błędzie: maksymalne opóźnienie, mierzone w milisekundach, w
czasie którego kontroler musi odpowiedzieć na komendę wysłaną przez aplikację Amadeus 5.
Jeżeli kontroler nie odpowie na komendę w ciągu tego czasu, Amadeus 5 spróbuje ponownie,
dwukrotnie wysłać komendę (ustawienia ilości prób w menu ‘Narzędzia – Opcje –
Komunikacja’ ). Jeżeli z kontrolera nadal nie ma odpowiedzi, komenda zostanie odłożona jako
oczekująca. Domyślna wartość wynosi 1000 milisekund (zalecana wartość).
Czas zakończenia wywoływania : wywoływać kontroler, oznacza zapytać kontroler, czy nie
ma żadnych nowych zdarzeń, tj. żadnych nowych transakcji dostępu jak i alarmowych. W
trybie wywoływania Amadeus 5 stale odpytuje kontrolery, uzyskując albo puste wiadomości,
jeżeli nic się nie wydarzyło, albo ostatnie zdarzenia. ‘Czas zakończenia wywoływania’ jest to
maksymalne opóźnienie, mierzone w milisekundach, w czasie którego kontroler musi
odpowiedzieć na wywoływanie. Jeżeli kontroler nie odpowie w tym czasie, Amadeus 5
spróbuje powtórnie, dwukrotnie wywołać go. Jeżeli nie będzie żadnej odpowiedzi, nastąpi
przejście do następnego kontrolera. Domyślna wartość wynosi 1000 msek (zalecana wartość).
Amadeus 5 zgłosi problemy z komunikacją, gdy ten sam kontroler nie odpowie w czasie
ustawionym w ‘Niedopuszczalny czas braku komunikacji (w sekundach)’ .
Amadeus 5 wywoła kontroler, który nie odpowiada trzykrotnie (ilość domyślna 3), a wartość
‘Niedopuszczalny czas braku komunikacji’ (30 sekund domyślnie) można zmienić w menu
‘Narzędzia – Opcje – Komunikacja’ .
Czas oczekiwania : wyszczególnij zwłokę pomiędzy dwoma procesami komunikacyjnymi,
zachodzącymi między komputerem a kontrolerami (w systemie wywoływania lub komend) –
wartość w milisekundach. Opcja ta pozwala zwolnic pracę systemu, a co za tym idzie odciążyć
komputer. Domyślna wartość wynosi 50 milisekund (zalecana wartość).
Uwaga: prędkość komunikacji pomiędzy programem Amadeus 5, a kontrolerami (baud rate)
można ustawić w menu ‘Narzędzia – Opcje – Komunikacja’ .
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3.2.2.1. COM - Sieć
Pola
Port: wybierz “COM” i wpisz adres
portu ; domyślnym portem jest
COM 1 .

3.2.2.2. TCP- Sieć
Pola
Port: wybierz “TCP”, aby ustawić
połączenie
ze
zdalnymi
kontrolerami przez TCP/IP.
Numer Telefonu lub adres TCP:
określ adres TCP w następującym
układzie <Adres> : <Port>, na
przykład: 10.0.0.1:10001.

3.2.2.3. Modem - Sieć
Pola
Port: wybierz “Modem”, aby ustawić
połączenie ze zdalnymi kontrolerami
przez modem telefoniczny.
Numer telefonu lub adres TCP :
wybierz numer telefonu żądanego
modemu.
Modem: wybierz żądany modem z
listy zdefiniowanych modemów.

18
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Uwaga:
 ustaw zdalny modem na tryb auto odpowiedź,
 podłącz i wykonaj wszystkie niezbędne ustawienia kontrolerów,
 wybierz port modemu w serwerze.
Połącz: przyciśnij przycisk połącz, aby rozpocząć procedurę połączenia; przycisk jest
dostępny po zapisaniu definicji.
Oprogramowanie serwera wyświetli
“Podłączony”.

wiadomości, np:

“Proces”, “Linia Zajęta” oraz

Przycisk połącz jest dostępny w każdej stacji roboczej systemu, pomimo tego wiadomości
stanu są wysyłane tylko do serwera.
Rozłącz: przyciśnij przycisk rozłącz, aby rozłączyć połączenie; ten przycisk jest dostępny tylko
wtedy, jeżeli sieć kontrolera jest połączona.
Uwaga: jeżeli zostanie przerwane połączeniu sieci, wszystkie kontrolery są traktowane przez
system jako nieaktywne. Zmodyfikowana baza danych jest zapisana i dane będą wysłane,
kiedy uda się przywrócić połączenie .
Wskazówki i uwagi
Uaktualnianie kontrolerów
Kiedy zdalny kontroler sieciowy jest podłączony przez modem telefoniczny, a użytkownik
dokona pewnych zmian w bazie danych i wystąpi przerwa w połączeniu, są trzy metody
uaktualnienia kontrolerów nowymi definicjami:
1. Ręczna: otwórz ekran Kontroler sieciowy i przyciśnij połącz. Po połączeniu, wszystkie
oczekujące komendy zostaną wysłane do kontrolerów, a bufor zdarzeń zostanie uaktualniony .
2. Przez zdefiniowanie terminarza : modem telefoniczny może być automatycznie
uruchamiany przez zdefiniowanie terminarza. Zdefiniuj nową akcję i wybierz jej typ: “Podłącz
zdalną sieć i czytaj transakcje”. Wybierz kontroler sieciowy w oknie poniżej i zapisz. Przyciśnij
“Stwórz proces”. Zdefiniuj nowe działanie globalne. Wybierz “Terminarz” oraz odnośny czas
oraz datę . Na przykład : każdy dzień, każdy miesiąc o 23:00. Wybierz poprzednio stworzony
proces. Zapisz. To ustawienie spowoduje połączenie telefoniczne codziennie o 23:00,
uaktualniając oczekujące komendy, czytając zdarzenia i rozłączając.
3. Automatyczne połączenie w każdym przypadku, kiedy zdarzenia oczekujące powinny
być wysłane: kiedy lokalny kontroler nie odpowiada na komendy (zazwyczaj w przypadku
zakłóceń w komunikacji), komendy te są odkładane jako oczekujące i do wysłania domyślnie
co pół godziny (okres 30 minut może być zmniejszony do 1 minuty w menu Narzędzia - Opcje
- Komunikacja – Powtarzaj wysyłane polecenia co:).
Aby ustawić program w celu
uaktualnienia oczekiwanych komend (ta sama metoda i opóźnienie) dla zdalnych sieci
telefonicznych, należy zaznaczyć opcję “Odległe połączenie oczekuje” na ekranie “Narzędzia
- Opcje - Komunikacja” .
Uwaga: kiedy ta opcja jest aktywowana, Amadeus 5 nie będzie próbował komunikacji z
każdym odległym kontrolerem, co określony czas oczekiwania, ale tylko z tymi, które muszą
być uaktualnione danymi z bazy.
Jeżeli określony kontroler nie musi być uaktualniony,
Amadeus 5 nie połączy go i nie opróżni jego bufora. (Sprawdź dział, w którym opisano co się
stanie, kiedy bufor jest pełny w oddalonym kontrolerze)
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3.2.2.3. Kontroler sieciowy- zaawansowane ustawienia
Przyciskając Shift+F12 na ekranie “Kontroler Sieciowy” i
zaawansowanych ustawień szyny komunikacyjnej.

“Główny”, odsłoni się kilka

Pola
Typ magistrali: wybierz typ sieci:
 Magistrala 1 – (główna magistrala komunikacyjna)-ustawienie domyślne
 Magistrala 2 (komunikacja redundantna, szybkie alarmy …): sieć łącząca kontrolery
przez drugi port komunikacyjny.
Magistrala 1: kiedy sieć kontrolera jest zdefiniowana jako Magistrala 1, szyna ta musi być
podłączona do szeregowego portu 1 wszystkich kontrolerów. Ta magistrala musi być
ustawiona w jednym z dwóch trybów komunikacji :


Wywoływanie (odpytywanie): w tym trybie komunikacji (ustawiona domyślnie)
komputer odpytuje stale kontrolery, aby sprawdzić czy nie ma nowych zdarzeń.



Tryb zdarzeń: w tym trybie komputer odsłuchuje spokojnie port, czekając na wiadomość
od kontrolera. Jeżeli nie jest ustawiony tryb odpytywania, wysyłanie zdarzeń następuje z
inicjatywy kontrolera. Jak tylko wystąpi zdarzenie dostępu lub alarmowe, kontroler wysyła
je do komputera. Opcja dla linii komunikacyjnej mniej zajętej.
Uwaga techniczna: przeciwnie do trybu wywoływania, w tym trybie dwie diody
komunikacyjne LED na płycie kontrolera świecą się stale a, gdy wystąpi zdarzenie,
zabłysną na krótko.
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Posiada drugą magistralę: wybierz drugą szynę, jeżeli chcesz jej używać. Ta szyna musi być
wybrana jako Magistrala 2.
Po zaznaczeniu ‘Magistrala 2’ zostaną wyświetlone dodatkowe pola. Dla TPL Rev.D, Rev.D1 i
DS216 Rev.C można wybrać opcjonalnie drugi port komunikacyjny RS485, zwany ‘Magistralą
2’. Ten port może być podłączony do magistrali, która może być wykorzystana jako
redundantna szyna, do wysyłania alarmów priorytetowych lub działań sieciowych.

Pola
Magistrala 2: kiedy sieć kontrolera jest zdefiniowana jako ‘Magistrala 2’, musi być podłączona
do drugiego portu (złącze J10), wyposażonego w drugi port komunikacyjny RS485 (na płycie
musi być zainstalowany element U29 i U30).
Magistrala może być wykorzystana do komunikacji w trzech trybach:


Magistrala redundantna : szyna komunikacji zapasowej (backup), jako alternatywna
magistrala dla kontrolerów, w przypadku braku komunikacji na szynie podstawowej (np.
podłączonej przez TCP/IP). Jeżeli Amadeus 5 wykryje brak komunikacji z jednym lub
kilkoma kontrolerami, nastąpi przełączenie komunikacji do Magistrali 2. Nastąpi to po
czasie określonym w ‘ Niedopuszczalny brak komunikacji ( w sekundach)’, ustawialne w
menu “Narzędzia - Opcje - Komunikacja” . Od tego czasu komunikacja będzie
kontynuowana przez drugą magistralę. Po maksymalnie 5 minutach Amadeus 5 sprawdzi
podstawową magistralę: jeżeli wszystkie kontrolery odpowiedzą, komunikacja zostaje
przywrócona automatycznie na pierwszą szynę; w innym przypadku komunikacja będzie
odbywać się przez ‘Magistralę 2’, przez kolejne 5 minut. Opcję tę można wykorzystać
tylko w przypadku zastosowania EPROM TPL datowanych od 03/09/2002 .
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Alarm priorytetowej magistrali: szyna dedykowana do działań alarmowych. W czasie
tego trybu kontroler wysyła wszystkie zdarzenia alarmowe, bez względu na tryb
wywoływania przez komputer. Alarmy są wysyłane natychmiast, bez względu na to, czy
bufor pamięci jest pełen (wypełniony zdarzeniami dostępu). Tą szyną wiadomości są
wysyłane tylko w trybie alarmowym (tryb uprzednio wybrany). Kontroler może być
podłączony do komputera jednocześnie przez dwa porty komunikacyjne: zdarzenia
dostępu są przesyłane do komputera przez Magistralę 1 (port szeregowy lub TCP),
podłączony do głównego portu komunikacyjnego kontrolera, a zdarzenia alarmowe są
przesyłane do komputera przez Magistralę 2 (port szeregowy lub TCP ), podłączonego do
drugiego portu komunikacyjnego kontrolera. Ta opcja wymaga użycia EPROM TPL
datowanego od 01/03/2003 . W celu sprawdzenia tej funkcji można przeprowadzić krótki
test. Rozłączamy główną magistralę komunikacyjną i obserwujemy, czy zdarzenia
alarmowe pojawią się na ekranie. Amadeus 5 dodaje dwie gwiazdki (**), przed każdym
zdarzeniem wysłanym w trybie zdarzeń.
Przykład: 21/08/05 17:53:47

** Start alarmu z wejścia 'Wejście 1 / Kontroler 1'

Uwaga 1: Po co funkcja “Alarm priorytetowej magistrali” ?
W czasie trybu wywoływania (odpytywania) , operacje są wysyłane do komputera tylko po
odpowiedzi na zapytanie. Bez odpytywania (w przypadku braku zasilania, awarii
komputera lub LAN, itd.), operacje nie są wysyłane, lecz zapisywane w systemie FIFO
bufora zdarzeń. Kiedy komunikacja i wywoływanie powrócą, operacje zostają wysyłane w
kolejności, w jakiej zostały zapisane (FIFO = Pierwsze Weszło, Pierwsze Wyszło) i dlatego
ostatnie alarmy są wysyłane dopiero wtedy, gdy wcześniejsze transakcje zostaną wysłane,
a to może zająć kilka cennych minut, gdy bufor kontrolera jest przepełniony tysiącem
zdarzeń.
W instalacjach z wieloma kontrolerami, w systemie zapisu FIFO (Pierwsze Weszło,
Pierwsze Wyszło), zdarzenia alarmowe gotowe do wysłania muszą oczekiwać na swoją
kolej. Przy zapełnieniu bufora wieloma zdarzeniami może to potrwać kilka minut.
Funkcja “Alarm priorytetowej magistrali” może być rozwiązaniem tego problemu, kiedy
alarmy nie muszą oczekiwać aż komputer skończy czytać zdarzenia oczekujące w
kolejce, ale pojawią się natychmiast po pojawieniu się w komputerze. Dzięki drugiej
magistrali omijamy kolejkę, w której muszą pozostać zdarzenia alarmowe w systemie
wywoływania.
Uwaga 2: w przypadku, gdy alarmy priorytetowe są wysyłane przez TCP/IP, niezbędne
jest usunięcie czasu przerwy na połączenie (ustawiamy “Connection timeout = 0” w Tibbo
DS-Manager). Jeżeli tego nie zrobimy, gniazdo TCP zostanie automatycznie odłączone
po upływie 5 minut bez żadnego powiadomienia.


Działanie sieciowe: szyna komunikacyjna pozwoli na wykonanie działań globalnych
pomiędzy kontrolerami, bez udziału komputera. Działania te są definiowane na ekranie
“Działanie globalne - Główny" . Kontroler będzie wykonywał działania sieciowe poprzez
drugą magistralę, nawet wtedy gdy komputer jest wyłączony. Ta opcja wymaga użycia
EPROM TPL datowanego od 01/03/2003 .

Uwaga: przed ustawieniem/testowaniem Magistrali 2, sprawdź :
- czy kostki drugiej magistrali są zamontowane na płycie i datę EPROM,
- czy jest podłączona Magistrala 2,
- czy Magistrala 2 jest zdefiniowana jako Redundantna, Alarm priorytetowy magistrali lub
Działanie sieciowe,
- czy Szyna 1 jest połączona programowo z Szyną 2 (tj., w definicji Magistrali 1 ,
Magistrala 2 wyświetli się w oknie ‘Posiada drugą magistralę’ ),
- czy na ekranie “Kontroler - Główny” sieć połączonych kontrolerów jest ustawiona jako
Magistrala 1.
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3.3. Kontroler
Kontroler jest urządzeniem elektronicznym, posiadającym dużą pamięć do przechowywania
takich parametrów dostępu jak: użytkownicy kart, strefy czasowe, działania, itd. Sprawuje
nadzór nad następującymi elementami systemu bezpieczeństwa:
 czytniki, a w konsekwencji nadzorowane drzwi,
 wejścia (alarm, przyciski RTX* , itd.),
 wyjścia przekaźnikowe.
* - Przycisk RTX jest najczęściej używany do otwarcia drzwi od środka (opcja z jednym czytnikiem).
Informacje dotyczące kontrolerów można wprowadzić poprzez jedną z pięciu zakładek:
 Główny
 Przekaźnik
 Czytniki
 Działania lokalne
 Wejście
3.3.1. Kontroler - Główny
W menu “Parametr - Kontroler - Główny” można zdefiniować parametry kontrolera w systemie.
Pola
Nazwa: następujące nazwy pojawią się
domyślnie: Kontroler 1, Kontroler 2, itd.
Zmień nazwę domyślną na taką, która
będzie rozpoznawalna zgodnie z
lokalizacją kontrolera lub związana z
działem, który jest obsługiwany przez
kontroler. W przypadku gdy kontrolery
nadzorują wiele czytników, nazwa
wybrana musi być logiczna. Przykłady:
główne wejście, klatka schodowa-1,
parking-2 .
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Aktywny:
:
aby
uaktywnić
komunikację
(parametry
będą
ściągnięte i rozpocznie się wywoływanie) z kontrolerem.
: aby przerwać komunikację pomiędzy komputerem a
kontrolerem.
Wywoływanie (odpytywanie) jest przerwane i parametry nie są ściągane przez
system.
Ustaw jako brak (domyślny): zaznacz okienko, jeżeli chcesz, aby kontroler służył jako
kontroler wzorcowy. Wszystkie parametry tego kontrolera będą automatycznie kopiowane do
nowo utworzonych kontrolerów.
Firma: wpisujemy firmę, której te dane dotyczą (opcja do wykorzystania tylko w programie z
modułem Wiele Firm).
Adres kontrolera:
Sieć: wybierz sieć spośród istniejących sieci lub
zakładkę […] .

utwórz nową przez kliknięcie na

Adres kontrolera (00-31): wpisz adres fizyczny tego kontrolera w sieci. Adres może
się zawierać pomiędzy 00 a 31, należy go ustawić na płycie kontrolera.
Typ kontrolera: wybierz typ kontrolera z wyświetlonej listy. To pozwoli programowi Amadeus
5 na ustawienie parametrów domyślnych (czytniki, wejścia i wyjścia przekaźnikowe) zgodnie z
wybranym typem kontrolera.
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Wskazówki i uwagi
Zapisywanie i downloading
Zapisanie wprowadzonych danych spowoduje automatyczny downloading danych do systemu
, uaktualnienie daty i czasu oraz transfer parametrów grup, dziennych i tygodniowych
programów, parametrów czytników i formaty kart .
Domyślne parametry
Po wprowadzeniu w kolejności: nazwy, sieci, adresu i typu kontrolera, system automatycznie
wprowadzi pozostałe parametry (czytniki, wejścia i wyjścia) domyślnie, jeżeli ta opcja jest
zaznaczona.
TPL4 Kontrolery parkingowe
Przy wybraniu TPL4(D4) lub TPL4(D4) 16-przekaźnikowe kontrolery parkingu (2 i 4drzwiowe), pojawi się okno wyboru, w którym zaznacz żądany teren parkingowy.
TPL4 Winda i TPL4 D4 Winda
Pojedynczy kontroler może niezależnie nadzorować kilka wind.
Typy kontrolerów i powiązane z nimi czytniki, wejścia i wyjścia
Typ kontrolera

Drzwi

Czytniki

Wejścia

Wyjścia

TPL4 Dostęp

2

2

8

4

Kontrola dostępu

TPL4 Parking

2

2

8

4

Kontrola dostępu i
parking

TPL4 Parking 16
przekaźników

2

2

8

16

Kontrola dostępu i
parking

TPL4 Winda

2

2

8

64

Nadzorowanie
windy

TPL4D4 Dostęp

4

4

16

8

Kontrola dostępu

TPL4D4 Parking

4

4

16

8

Kontrola dostępu i
parking

TPL4D4 Parking
16 przekaźników

4

4

8

16

Kontrola dostępu i
parking

TPL4D4 Winda

4

4

8

64

Nadzorowanie
windy

NSL4

2

2

4

3

Kontrola dostępu

DS216

-

-

24

4

Monitorowanie
alarmów

24

Zastosowanie
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3.3.2. Kontroler - Czytniki
Tabela informacyjna zawiera wszystkie parametry czytników, ściśle powiązanych z danym
kontrolerem. Parametry domyślne są definiowane automatycznie, zgodnie z wybranym typem
kontrolera. Aby zobaczyć wszystkie dane lub w celu ich modyfikacji, należy przycisnąć
przycisk […] , umieszczony po prawej stronie tabeli.
Analiza tabeli
Nazwa: nazwa czytnika.
Alarm z drzwi: nazwa wejścia, które
sygnalizuje zamknięcie drzwi.
Przekaźnik 1: nazwa pierwszego
wyjścia w systemie.
Program: program tygodniowy, który
wyświetli się automatycznie, w
zależności od sposobu pracy czytnika
pomiędzy poziomami
bezpieczeństwa.
Przycisk […] (na linii czytnika):
przyciśnij przycisk, aby wyświetlić
ekran “Czytnik”, w celu sprawdzenia
lub modyfikacji danych.
Przycisk [] (na linii czytnika):
przyciśnij przycisk, aby usunąć
czytnik z linii.
Przycisk […] (na zewnątrz tabeli): kliknij na przycisk, aby wyświetlić ekran czytnika, nawet
jeżeli nie zostanie zaznaczony do wyboru.
Wskazówki i uwagi
Modyfikacja domyślnych parametrów
Jeżeli domyślne parametry, pojawiające się na ekranie, nie odpowiadają użytkownikowi, usuń
czytnik z listy i utwórz nowe dane. Aby utworzyć nowy czytnik, przyciśnij przycisk […] i
wybierz ,Nowy’ na pasku nawigacyjnym .
Zapisanie bieżących informacji.
W momencie pojawienia się nowej zakładki, informacje zostają zapisane.
Tabela domyślnych ustawień dla wejść, przekaźników i RTX:
Czytnik 1

Czytnik 2

Czytnik 3

Czytnik 4

Alarm z
drzwi

i1

i2

i5

i6

Przekaźnik
drzwi

r1

r2

r3

r4

RTX

i3

i4

i7

i8

RTX - przycisk służący do zdalnego otwierania drzwi
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3.3.2.1. Kontroler - Czytniki - Główny
Ekran “Czytnik” pozwala na wpisanie wszystkich parametrów czytnika. Jest dostępny z
zakładki “Kontroler”, przez przyciśnięcie przycisku […] umiejscowionego po prawej stronie
tabeli.
Parametry czytników są podzielone na pięć kategorii:
 Główny
 Różne / Format kart
 Kontrola drzwi
 Odcisk palca ( czytnik biometryczny)
 Tryb kontroli
Pola
Nazwa: nazwij czytnik.
Numer: wybierz numer czytnika
(wpisz od 1 do 2 dla kontrolera
dwudrzwiowego, a od 1 do 4 dla
kontrolera czterodrzwiowego).
Współdzielony: zaznacz to okno
,jeżeli czytnik będzie używany
przez różne firmy (opcja używana
jedynie z modułem Wiele Firm).
Opis: opisz nowo wprowadzone
dane.
Kamera: wybierz kamerę wideo,
aby powiązać ją z czytnikiem, jeżeli
jest to konieczne (opcja używana
tylko z modułem Wideo).
Firma: nazwa firmy, do której należy czytnik (opcja używana jedynie z modułem Wiele Firm).
Czytnik podporządkowany: zaznacz to okno; jeżeli wybierzesz czytnik podporządkowany do
tego czytnika, zapisz jego nazwę (dotyczy drugiego czytnika do tych samych drzwi - czytnika
przy wyjściu).
Uwaga: usuwając czytnik wejściowy, czytnik podporządkowany zostaje również usunięty.
Technologia: wybierz technologię czytnika z wyświetlonej listy (Magnetyczny, Wiegand, itd.)
Informacja wysłana do czytników zależy od technologii zastosowanych identyfikatorów, które
muszą być w tej samej technologii co czytnik. Ustawienia technologii identyfikatora należy
dokonać w polu “Typ” na ekranie “Parametr - Identyfikator”.
Uwaga dotycząca technologii identyfikatora: identyfikator posiada niepowtarzalny kod
umożliwiający jego identyfikację. Kod ten jest przyznawany losowo i nie jest znany
użytkownikowi, a identyfikacja karty lub breloka może nastąpić po wpisaniu jego numeru do
pamięci systemu. Kiedy następuje odczyt identyfikatora, system sprawdza czy jego numer jest
mu znany, komu jest przydzielony oraz czy posiadacz identyfikatora ma aktualną autoryzację
wejścia.
Wiele technologii identyfikacji jest dostępnych na rynku: magnetyczna, kodów kreskowych,
Wiegand, zbliżeniowa, kart czipowych, itd. Amadeus 5 oraz kontrolery firmy DDS są
kompatybilne z większością czytników dostępnych na rynku. Technologia czytnika jest
definiowana na ekranie “Kontroler – Czytnik - Główny”, a technologia identyfikatora w
“Parametr - Identyfikator" . Technologie muszą być te same, sprawdź ustawienia na płycie
kontrolera (ustawienie dip switch).
Biometrics: Jeżeli zastosowaliśmy czytnik biometryczny, wybierz jego typ (BioPass, itd.).
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Wskazówki i uwagi
Zmotoryzowany czytnik
Istnieje możliwość używania czytników zmotoryzowanych poprzez zaznaczenie w okienku
‘Czytnik zmotoryzowany’. Dwa dodatkowe pola pojawią się w następstwie zaznaczenia tej
opcji: w pierwszym, wybierz wejście kontrolera, które jest podłączone jako sygnał detekcji
identyfikatora (S1). W drugim: wybierz przekaźnik kontrolera, którego ‘Common’ jest
podłączony do sygnału (MFC/MRC) kontrolującego silnik czytnika.
Technologie ‘Wiegand’, ‘Wiegand 2’ i ‘Wiegand Keypad’ .
Kiedy kilka czytników jest zdefiniowanych w tej samej technologii, muszą posiadać ten sam
format identyfikatora. Jeżeli jakieś czytniki wymagają innego formatu niż obecny format
identyfikatora (tj. innego formatu Wiegand), ich technologia musi być inna i muszą być
podłączone do innego kontrolera.
Technologia czytników Wiegand (‘Wiegand’, ‘Wiegand 2’ i ‘Wiegand Keypad’) pozwala wybrać
do trzech różnych typów formatów Wiegand. Opcja ta jest użyteczna w miejscach, gdzie jeden
lub wiele kontrolerów obsługuje czytniki biometryczne, a inne kontrolery obsługują czytniki
Wiegand.
Przykład:
w miejscu A są dwa czytniki; każdy jest podłączony do innego kontrolera:
 Czytnik 1 / Kontroler 1 jest Bio-pass,
 Czytnik 1 / Kontroler 2 jest jako prosty czytnik Wiegand .

Czytnik 1 / Kontroler 1
Czytnik 1 / Kontroler 2

Zdefiniowana
technologia
Wiegand
Wiegand 2

Biometryczny
BioPass
-

Format
identyfikatora
Dziesiętny
Dziesiętny

W tym przypadku, kiedy użytkownik musi skorzystać z dwóch czytników, musi posiadać dwa
identyfikatory: jeden identyfikator Wiegand ( używany w czytniku BioPass, a zdefiniowany jako
Wiegand) i jeden identyfikator Wiegand 2 (dla innych zdefiniowanych czytników). Komputer
wyśle definicje kart tej technologii, do której należy dany czytnik. Karty Wiegand do czytników
Wiegand, karty Wiegand 2 do czytników Wiegand 2, itd.
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3.3.2.2. Kontroler - Czytniki – Kontrola drzwi
Na tym ekranie możemy zdefiniować sposób podłączenia drzwi.

Pola
Wejścia:
Alarm z drzwi: wybierz wejście kontrolera, które będzie nadzorowało otwarcie drzwi;
alarm jest wywołany z tego wejścia, gdy drzwi zostaną sforsowane lub pozostawione
otwarte przez określony czas.
Reakcja: zaznacz tę opcję, aby aktywować to wejście.
Sposób działania: użytkownik przykłada swój identyfikator do czytnika. Kontroler udziela
dostępu użytkownikowi karty i aktywuje określony przekaźnik. W czasie zdefiniowanego
czasu otwarcia drzwi, w którym drzwi mogą być otwarte, kontroler znajduje się w trybie
oczekiwania. Jeżeli drzwi zostaną otwarte i zamknięte, co zostanie wykryte przez zmianę
stanu wejścia, użytkownik przechodzi przez drzwi i transakcja dostępu zostaje zapisana w
pamięci. Jeżeli drzwi nie zostaną otwarte, wejście kontrolujące drzwi nie jest aktywowane,
kontroler zapisze tę transakcję w pamięci jako “ dostęp odmówiony”.
Poziom APB (dla funkcji Globalny Anti-Passback ):
Od: wybierz poziom APB czytnika, który jest czytnikiem, przez który trzeba przejść(
Poprzedni poziom), aby uzyskać autoryzację w danym czytniku, z listy zdefiniowanych
albo kliknij na przycisk […] , aby zdefiniować nowy poziom APB.
Do: wybierz poziom APB czytnika, wybierz aktualny czytnik (Aktualny poziom) z listy
zdefiniowanych albo kliknij na przycisk […] , aby zdefiniować nowy poziom APB.
Sposób działania: zobacz funkcję Globalny Anti-Passback w nastpęnym rozdziale.
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Przekaźniki:
Pierwszy i Drugi Przekaźnik: wybierz przekaźnik lub przekaźniki, które mają być
aktywowane, gdy zostanie udzielony dostęp.
Typ przejścia: wybierz z listy:

Drzwi standardowe: dostęp jest udzielony, gdy identyfikator posiada autoryzację.

Sterowane przez wejście: drzwi są sterowane przez wejście. Zaznacz wejście w polu
‘Kontrolowane przez’ , którego stan będzie nadzorował to wejście. Drzwi będzie można
otworzyć, gdy wejście będzie nieaktywne, a nastąpi odmowa dostępu, gdy będzie
aktywne. (Jeżeli wybranym wejściem będzie wejście alarmowe drugich drzwi, drzwi
zostaną otwarte tylko wtedy, gdy drugie drzwi zostaną zamknięte).

Śluza 1, 3, 4: wybierz tryb śluza, jeżeli chcesz by był spełniony dodatkowy warunek, aby
przejść przez dwoje drzwi.

Kontrolowane ręcznie: dostęp jest sterowany ręcznie.
Uwagi do trybu ‘Śluza’:
tryb śluzy nadzoruje proces otwarcia pary drzwi. Otwarcie pierwszych drzwi i aktywacja
jednego z wejść warunkują otwarcie drugich drzwi.
Program Amadeus 5 pozwala na wybór jednej z trzech opcji śluzy:
 Śluza 1: pierwsze drzwi otworzą się tylko wtedy, kiedy drugie drzwi będą zamknięte. Dwa
czytniki podłączone do tego samego kontrolera nadzorują dwie pary drzwi (czytnik 1 i
czytnik 2 lub czytnik 3 i czytnik 4). Drzwi każdego czytnika muszą być zdefiniowane jako
‘Śluza 1’. Kiedy
autoryzacja przez czytnik będzie pozytywna, dostęp zostaje
zablokowany do momentu, gdy użytkownik przejdzie przez drugie drzwi. Działanie
urządzenia kontrolującego jedne drzwi uzależnione jest od stanu otwarcia lub zamknięcia
drugich drzwi.
 Śluza 3: drugie drzwi otworzą się automatycznie w wyniku otwarcia lub zamknięcia
pierwszych drzwi. Dwa czytniki tego samego kontrolera nadzorują jedną parę drzwi (
czytnik 1 i czytnik 2 lub czytnik 3 i czytnik 4). Kiedy pierwsze drzwi otworzą się i zamkną,
drugie drzwi otworzą się automatycznie. Działanie urządzenia kontrolującego jedne drzwi
uzależnione jest od stanu otwarcia lub zamknięcia drugich drzwi.
 Śluza 4: drugie drzwi zostaną otwarte automatycznie, gdy spełnione zostaną kolejno dwa
warunki:
o otwarcie i zamknięcie pierwszych drzwi,
o odbiór sygnału – aktywacja jednego z wejść.
Dwa czytniki tego samego kontrolera monitorują parę drzwi (czytnik 1 i czytnik 2 lub czytnik 3 i
czytnik 4). Drzwi każdego czytnika muszą być zdefiniowane jako ‘Śluza 4’. Kiedy pierwsze
drzwi otworzą się i zamkną, a zdefiniowane wejście zostanie aktywowane, drugie drzwi
zostaną otwarte automatycznie. Wejście to należy aktywować w polu ‘Kontrolowane przez’.
Działanie urządzenia kontrolującego jedne drzwi uzależnione jest od stanu otwarcia lub
zamknięcia drugich drzwi i zdefiniowanego wejścia.
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3.3.2.3. Kontroler - Czytniki – Tryb kontroli
Działanie czytnika zależy od zdefiniowanych stref czasowych. Parametry te wraz z poziomami
bezpieczeństwa można zdefiniować na poniższym ekranie.

Przykład
W czasie godzin pracy dostęp jest udzielony wszystkim (nie ma potrzeby identyfikacji). Po
godzinach pracy dostęp jest udzielony po przyłożeniu identyfikatora do czytnika.
Pola
Program tygodniowy: wybierz program tygodniowy, który automatycznie przerzuci
funkcjonalny tryb pomiędzy dwoma
poziomami bezpieczeństwa. Domyślny program
tygodniowy jest zawsze powiązany z poziomem bezpieczeństwa numer 1. Kliknij na przycisk
[…], aby stworzyć lub zmodyfikować program tygodniowy.
Drzwi sterowane przez wejście: wybierz wejście kontrolera, do którego urządzenie żądania
wyjścia (RTX) jest podłączone (patrz w rozdziale Tabela domyślnych połączeń wejść,
przekaźników i RTX).
Poziom bezpieczeństwa 1 i 2: (musi być wypełniony oddzielnie dla obu trybów).
Autoryzacja dostępu: zdefiniuj sposób w jaki będzie następowała autoryzacja:
 Z karty, przez czytnik,
 Z klawiatury, przez wprowadzenie kodu PIN (numer identyfikacji personalnej),
 Z karty lub klawiatury,
 Z karty i klawiatury.
Anti-Passback i Czasowy APB: (używaj z opcją “Reakcja” )
- lokalny Anti-Passback: lokalny Anti-Passback ma na celu niedopuszczenie do
dwukrotnego użycia tej samej karty przez dwóch różnych użytkowników.
Na przykład dwa czytniki kontrolują te same drzwi, wejście/wyjście (czytnik 1/3 kontroluje
wejście/wyjście drzwi 1 i czytnik 2/4 kontroluje wejście/wyjście drzwi 2), ta sama karta nie
będzie akceptowana dwukrotnie przez ten sam czytnik.
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Karta musi być odczytana przez jeden czytnik (wejście) i przez drugi czytnik (wyjście). Ta
funkcja zabezpiecza przed osobami, które po przejściu przez drzwi, chcą przekazać
własną kartę komuś, kto będzie się starał przejść przez to samo przejście, używając
przekazanej karty. Aby aktywować lokalny Anti-Passback, zaznacz tę opcję w okienku
Anti-Passback i pozostaw niezaznaczone pola ‘Od’ i ‘Do’ w ‘Poziom APB’ na ekranie
‘Czytnik – Kontrola drzwi’ .
- czasowy Anti-Passback: również nazywany “opóźniona blokada”, który zabezpiecza
przed przejściem przez to samo wejście ( ten sam czytnik wejściowy), używając tej samej
karty w zdefiniowanym czasie. Po upływie tego czasu autoryzacja będzie możliwa.
Aby aktywować czasowy Anti-Passback, wybierz z pola ‘Czasowy APB’ wartość pomiędzy
1 i 15 minut . Aby aktywować w tym samym czasie lokalny Anti-Passback, zaznacz tę
opcję w oknie Anti-Passback.
-

globalny Anti-Passback: zdefiniuj drogę, którą użytkownik będzie musiał przejść,
aby dostać się do określonego miejsca. Ta opcja podzielona jest na poziomy, a każdy
czytnik pozwala na przejście z jednego poziomu (“poprzedni poziom”) do następnego
poziomu (“aktualny poziom”). Kiedy ta opcja jest aktywowana, kontroler zezwoli na
przejście tylko użytkownikowi karty, który przeszedł przez strefę zdefiniowaną jako
“poprzedni poziom”. Kiedy dostęp zostanie udzielony, użytkownik będzie umieszczony
w strefie “aktualny poziom”. Ponieważ nowy poziom użytkownika jest uaktualniany
we wszystkich kontrolerach przez program Amadeus 5 tak szybko, jak tylko
odbierze transakcję dostępu, komputer musi być włączony do sieci, aby ta opcja
mogła pracować prawidłowo.

Przykład: wymuś na użytkownikach kart, aby przechodzili najpierw przez główne wejście,
zanim przejdą do swoich pomieszczeń biurowych.
Aby aktywować Globalny Anti-Passback, zaznacz w oknie Anti-Passback i wypełnij pole
‘Od’ i ‘Do’, poprzednim i następnym poziomem, zgodnie z potrzebą w ‘Poziom APB’ na
ekranie ‘Czytnik – Kontrola drzwi’.
- Soft Anti-Passback (wymaga specjalnego oprogramowania kontrolera): kiedy
użytkownik spróbuje przejść dwukrotnie używając tego samego czytnika, a który to czytnik jest
zdefiniowany jako Anti-Passback, kontroler odmówi dostępu i wyświetli informację jako
“Dostęp odmówiony - Anti-Passback”. W trybie Soft Anti-Passback kontroler udzieli dostępu,
ale poinformuje o tym zdarzeniu.
Przed ustawieniem Soft Anti-Passback:
1. sprawdź u dystrybutora, czy firmware kontrolera umożliwia użycie tej opcji,
2. sprawdź, czy zaznaczona jest opcja Soft Anti-Passback w “Narzędzia – Opcje –
Serwer”.
Aby aktywować Soft Anti-Passback, zaznaczamy okno “Anti-Passback”, co spowoduje
pojawienie się okna “Miękki” . Zaznaczając to okno spowodujemy wpisanie opcji Soft AntiPassback do czytnika. Kiedy Soft Anti-Passback jest wybrany – dotyczy to każdego
czasu, kiedy Anti-Passback pracuje, tj. nie można mieć pełnego Anti-Passback na
zielonym polu, soft (miękkiego) na czerwonym i odwrotnie.
Uwaga: opcja Anti-Passback może być usunięta dla wybranych użytkowników przez
zaznaczenie ‘Bez APB, czasowego Anti-Passback’ na ekranie ‘Wszyscy użytkownicy
kart – Osobisty’. Może być również ponownie zainicjowana na ekranie ‘Wszyscy
użytkownicy kart –Położenie’ .
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Wolny dostęp: wybierz tę opcję, jeżeli chcesz udzielić dostępu wszystkim użytkownikom
kart zarejestrowanym w systemie, bez względu na ich ważność oraz grupę dostępu.
Eskorta: wybierz tę opcję, jeżeli chcesz, aby autoryzacja następowała przy użyciu dwóch
kart identyfikacyjnych – osoba potrzebująca eskorty i osoba eskortująca - w celu udzielenia
dostępu. Osoba eskortująca ma 10 sekund, aby użyć kartę w czytniku. Osobą eskortującą
(drugim użytkownikiem) może być dowolny użytkownik lub tylko administrator (sprawdź w
rozdziale ‘Wszyscy użytkownicy kart – Osobisty’ ).
Zamknięty jeśli bufor jest pełny: wybierz tę opcję, jeżeli chcesz, aby dostęp został
odmówiony, kiedy transakcje nie mogą być zapisane na skutek braku miejsca w pamięci.
Jeżeli ta opcja nie zostanie zaznaczona, dostęp zostanie udzielony nawet wtedy, gdy
pamięć jest pełna, a operacja zostaje nie zapisana.
Tryb drzwi:
 Drzwi otwarte: tryb dostępu, w którym drzwi są stale otwarte,
 Drzwi zamknięte: tryb dostępu, w którym drzwi są stale zamknięte ; dostęp jest stale
odmawiany, nawet dla użytkowników posiadających autoryzację,
 Drzwi kontrolowane: standardowy tryb dostępu, w którym dostęp zależy od rodzaju
identyfikatorów i ich autoryzacji.
Czas otwarcia drzwi (od 0 do 120 sekund): jest to zwłoka, w czasie której użytkownik ma
czas, aby przejść przez drzwi, liczona od momentu uzyskania autoryzacji; jest to czas
działania przekaźnika sterującego drzwiami.
Uwaga: alternatywny tryb (Czas otwarcia drzwi ustawiony na 122): Przekaźnik drzwi
pozostanie otwarty po przejściu użytkownika przez drzwi, a jego zamknięcie nastąpi po
kolejnym odczytaniu identyfikatora.
Opóźnienie alarmu z drzwi (od 0 to 75 sekund, ustawiane co 5): czas, w którym drzwi
muszą być zamknięte; jeżeli drzwi po tym czasie są nadal otwarte, wywołany zostanie
alarm – ‘Drzwi pozostawiono otwarte’ .
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3.3.2.4. Kontroler - Czytnik - Różne/Format kart

Pola
Czytnik systemowy: wybierz tę opcję, aby tworzyć nowe identyfikatory przy użyciu czytnika.
Jeżeli czytnik jest używany jako systemowy, nie może być używany w systemie kontroli
dostępu .Opcja dostępna po przyciśnięciu klawiszy (Shift i F12).
Czytnik systemowy powinien znajdować się blisko komputera. Kiedy karta jest odczytana, jej
kod jest automatycznie transmitowany do pamięci komputera, bez sprawdzania jej autoryzacji,
a to powoduje, że zwłoka pomiędzy wczytaniem i odczytem karty przez komputer jest bardzo
krótka.
Nieudane próby dostępu przed alarmem: wyszczególnij ilość kolejnych, nieudanych prób
dostępu tolerowanych przez system, po których wywołany zostanie alarm; wybierz z przedziału
od 00 do 99.
Domyślny kod operacji: wpisz kod operacji, który zostanie wysłany przez kontroler do
komputera, kiedy dostęp zostanie udzielony; użytkownik może zmienić ten kod poprzez
wpisanie go w klawiaturę czytnika.
Kod operacji F1, F2, F3: przypisz specjalny kod operacji do klawiszy funkcyjnych ( jeżeli
istnieją). Jest on wysłany, jeżeli dostęp jest udzielony i klawisz funkcyjny został użyty.
Uwaga: zdefiniowane ‘Akcje’ mogą być wywoływane przez program Amadeus 5 po otrzymaniu
określonego kodu operacji. (Zobacz rozdział ‘Globalne działanie’).
Przekaźnik drzwi otwarty przez cały ‘Czas otwarcia drzwi’: jeżeli nie wybrane (domyślnie),
kontroler dezaktywuje przekaźnik drzwi tak szybko, jak tylko wykryje (poprzez kontaktron
nadzorujący drzwi), że drzwi zostały otwarte. Wybierając tę opcję spowodujemy, że przekaźnik
pozostanie aktywowany przez ustawiony czas otwarcia drzwi.
Format identyfikatora: istnieje wiele formatów magnetycznych, kodów kreskowych i Wiegand
technologii. Domyślnie system odczytuje pierwsze osiem zakodowanych numerów z
identyfikatorów magnetycznych lub kodów kreskowych i osiem szesnastkowych znaków z
identyfikatora Wiegand.
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Pole to pozwala na zmianę formatu identyfikatora.
Kontrolery mogą rozpoznawać wiele technologii identyfikatorów (Magnetyczne, Kodów
Kreskowych, Wiegand, itd…). Technologia odczytu musi być określona na ekranie ‘Kontroler
– Czytnik – Główny’.
W tych samych technologiach różne formaty mogą być zdefiniowane poprzez ekran ‘RóżneFormat karty’ .
Technologia Magnetyczna i Kodów kreskowych:
Jeżeli jedna z tych technologii zostanie wybrana na ekranie ‘Kontroler – Czytnik – Główny’ ,
na ekranie ‘Kontroler - Czytniki - Różne/Format karty’ można wybrać format identyfikatora
(Pozycję kodu karty i Kod klienta, jeżeli konieczne).
Pola
System kart: karta z opisanym, czterocyfrowym numerem pomiędzy 0001 i 9999 została
wpisana; od kiedy numer karty znajduje się na identyfikatorze, pozwala na natychmiastową
identyfikację użytkownika, bez konieczności zapisywania danych identyfikacyjnych w systemie.
Pozycja kodu karty: ‘Kod karty’ jest unikalnym kodem, który identyfikuje kartę. System
odczytuje tylko ośmiocyfrowy kod . Kod magnetyczny oraz kreskowy mogą zawierać wiele
numerów lub znaków; domyślnie pierwsze osiem znaków kodu jest odczytywane jako ‘kod
karty’. Można odczytać inne osiem cyfr, poprzez zaznaczenie pozycji pierwszej w polu
‘Pozycja kodu karty’ (Wartość pomiędzy 0 i 37, domyślnie ustawiona jest wartość 0, co
odpowiada pierwszej wartości zapisanego kodu).
Kod użytkownika (lub miejsca) : jest to kod, który pojawia się we wszystkich kartach tej
samej firmy, niezależnie od kodu identyfikatora; używając kodu użytkownika poprawiamy
znacznie poziom bezpieczeństwa przez identyfikację firmy.
Opcja ta jest ustawiona w systemie jako nieaktywna. Aby aktywować tę opcję, należy
wypełnić trzy pola:


Pozycja kodu użytkownika: określ pozycję pierwszego znaku kodu; wybierz
wartość pomiędzy
0 i 37 (0 odpowiada pierwszej cyfrze zakodowanej w
identyfikatorze),



Długość kodu użytkownika: określ długość kodu do odczytu; wybierz wartość
pomiędzy 1 i 7. Cyfra 0 odpowiada wartości domyślnej, która oznacza, że kod
użytkownika nie jest sprawdzany,
Wartość kodu użytkownika: wprowadź kod użytkownika do okienek
kwadratowych, które pojawią się na ekranie.



Technologia Wiegand :
Kiedy technologia Wiegand zostanie wybrana na ekranie ‘Kontroler – Czytnik – Główny’ z
ekranu ‘Kontroler - Czytniki – Różne /Format kart’.
Pola
 Szesnastkowy (Hexadecimal): format szesnastkowy jest formatem domyślnym. Wiele
standardów jest obecnie na rynku, a kontrolery DDS mogą czytać do 50 bitów
identyfikatorów Wiegand (kod Wiegand jest czytany w formacie binarnym) w 48
bitach danych (12 szesnastkowych znaków) i 2 bity parzystości, jak poniżej:
E b47 ……. b b b b0 O
Gdzie: b47 … b0 = maksymalnie 48 bitów danych (może być mniej) i E,O = 2 bity
parzystości.
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W formacie szesnastkowym system przechowuje jako ‘kod karty’ 32 ostatnich,
ważnych bitów danych z pasma (b31…b0), innymi słowy 8 znaków kodu, który może
być szesnastkowy.
Dwa bity parzystości są wpisane pomiędzy kod karty dla potwierdzenia prawidłowego
odczytu. Większość standardów Wiegand używa podobnych algorytmów do naliczania
bitów parzystości, a algorytm ten został wprowadzony do kontrolerów DDS. Wybór
formatu należy dokonać na płycie kontrolera, poprzez odpowiednie ustawienie
przełącznika dip-switch, zgodnie z instrukcją kontrolera.
Niektóre karty posiadają własny algorytm naliczania parzystości bitów. Aby umożliwić
czytanie przez kontrolery tych identyfikatorów, przełącznik dip-switch powinien być
ustawiony na pozycję „ bez sprawdzania parzystości „ .
 Wiegand 44: format ‘Wiegand 44’ jest formatem 44 bitowym, który zawiera 40 bitów
danych (10 cyfr szesnastkowych) i 4 bity parzystości, jak poniżej:
b43 ……. b4 b3 b2 b1 b0
Gdzie: b43 … b4 = 40 bitów danych i b3 … b0 = 4 bity parzystości.
W tym formacie, w systemie znajduje się jako ‘ kod karty’ 32 mniej ważnych bitów w
łańcuchu danych (b35…b4), inaczej ostatnie 8 cyfr kodu, które mogą być szesnastkowe.
 Dziesiętny: ten format jest istotny, jeżeli kod identyfikatora składa się z 5 cyfrowego
numeru dziesiętnego (zazwyczaj drukowanego na identyfikatorze), czasami
powiązanemu z 3 cyfrowym numerem dziesiętnym kodu miejsca. Kontrolery DDS mogą
czytać 50 bitów łańcucha danych Wiegand w formacie szesnastkowym, ale
przekształcają te informacje w system dziesiętny:
E b47 ……. b b b b0 O
Gdzie: b15 … b0 = 16 bitów jako ‘kod karty’, b23 … b16 = 8 bitów jako ‘kod miejsca’ i
E,O = 2 bity parzystości.
W tym formacie system przechowuje jako ‘kod karty’ 16 ostatnich, ważnych bitów
łańcucha danych (b15…b0), innymi słowy ostatnie 4 szesnastkowe cyfry kodu i
zamienia je na 5 cyfr dziesiętnego numeru, unikalny kod identyfikujący kartę. System
dodatkowo przekształca 8 poprzednich bitów z łańcucha danych, innymi słowy 2
uprzednie szesnastkowe cyfry kodu w 3 cyfrowy numer dziesiętny, który może być
użyty jako ‘kod miejsca’, identyczny numer dla wszystkich użytkowników danego
miejsca (firmy , oddziału).
Jeżeli ‘kod miejsca’ nie jest używany, w pole ‘Długość kodu użytkownika’ wpisz ‘0’.Jeżeli
kod ten ma być sprawdzany (i jest obecny we wszystkich kartach danego miejsca),
wybierz wartość ‘3’ i wpisz 3-cyfrowy kod w polu ‘Wartość kodu użytkownika’.
Na przykład: jeżeli szesnastkowy kod Wiegand jest 12AB08, kod miejsca jest 018
(wartość szesnastkowa h12) i kod karty 00043784 (wartość dziesiętna hAB08).
 Dziesiętny 24 bity: w tym formacie kontrolery DDS mogą czytać do 50 bitów łańcucha
Wiegand i konwertują je w dwa dziesiętne numery, ale 3 cyfrowy kod miejsca jest
dodawany do pierwszych 5 cyfr kodu.
Na przykład: jeżeli kod szesnastkowy jest 12AB08, kod miejsca wynosi 018 (wartość
dziesiętna kodu h12), a kod karty to 01843784 (43784 jest dziesiętną wartością kodu
hAB08).
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3.3.2.5. Kontroler - Czytniki – Finger Print (Odcisk palca)
Na tym ekranie można skonfigurować czytniki biometryczne. Ta zakładka nie zostanie
wyświetlona, jeżeli nie zostanie zdefiniowany biometryczny czytnik w zakładce
'Kontroler - Czytnik - Główny’ .
Uwaga: biometryczne czytniki z oferty DDS (z technologią Bioscrypt) są wstępnie
skonfigurowane i mogą być instalowane bezpośrednio w systemie oraz zarządzane przez
program Amadeus 5. Ta konfiguracja jest zapisana na tylnej obudowie każdego czytnika:
-

typ (BioFlex, BioProx, BioPass),

-

adres (każdy producent czytników nadaje mu unikalny numer),

-

domyślna prędkość transmisji (baud rate) jest ustawiona na 38400bps,

-

Port ustawiony na "2" (czytnik może komunikować się z komputerem przez port główny
RS485 lub przez port pomocniczy RS232).

W czytnikach biometrycznych nie dostarczonych przez DDS, czytnik musi być skonfigurowany
zgodnie ze wspomnianymi ustawieniami przez VeriAdmin (program narzędziowy Bioscrypt ).
W tym przypadku, kiedy nastąpi prawidłowa konfiguracja, należy sprawdzić przed
uruchomieniem programu Amadeus 5, czy komunikacja pomiędzy programem a czytnikiem
jest prawidłowa.
Sposób działania
Każdy czytnik biometryczny jest podłączony do systemu podwójnie i niezależnie:
-

jedno połączenie Wiegand OUT do zacisku kontrolera Wiegand IN (aby wysłać kod
identyfikatora),

-

jedno przez port komunikacyjny
uzyskania konfiguracji i wzorów).

(Główny lub Pomocniczy) do komputera (w celu

 Na ekranie “Sieć kontrolera” zdefiniuj sieć, do której podłączone są czytniki. Kontrolery i
czytniki mogą komunikować się na tej samej szynie, a siecią wybraną może być
istniejąca sieć kontrolera. Dla sieci TCP musi być używany port 10001; to oznacza , że
w interfejsie TCP/RS485 musi być ustawiony port 10001.
Uwaga: używając czytnika
przynajmniej na 500 msec.

BioPass, należy ustawić parametr “Czas oczekiwania”

 Na ekranie “Narzędzia - Opcje - Komunikacja”, należy wybrać prędkość transmisji
(Bioskrypt Baudrate). Prędkość ta może się różnić od nastawionej prędkości magistrali
kontrolerów. Prędkość dla biometrycznych czytników DDS ustawiona jest domyślnie na
38400 bodów. Wartość ta jest wyświetlana w oknie wyboru.
Uwaga: jeżeli biometryczna sieć jest typu TCP, prędkość sieci kontrolerów musi być
identyczna z biometryczną (żądana wartość 38400).
 Wybierz kontroler na ekranie 'Kontroler - Główny’, do którego będzie podłączony czytnik
biometryczny , kliknij na zakładkę ‘Czytnik’ i otwórz ekran “Czytnik”. W polu ‘Technologia’
wybierz ‘Wiegand’, a w polu ‘Biometryczny’ wybierz żądany typ czytnika biometrycznego
(typ czytnika jest określony na jego tylnej obudowie). Dla czytników BioFlex z klawiaturą
należy wybrać technologię ‘Wiegand Keypad’ .
Uwaga: wskazane jest nadanie czytnikowi biometrycznemu przedrostka ‘bio’ (n.p. ‘Bio
Rdr1’) , aby ułatwić identyfikację czytnika w przyszłości.
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 Kliknij na zakładkę ‘Różne / Format karty’ i wybierz format karty, który chcesz używać,
zgodnie z rodzajem zastosowanych kart. Dla czytników BioPass (nie używających
identyfikatorów) i czytników BioFlex z klawiaturą, wybierz format ‘Dziesiętny’.
Uwaga: kiedy kilka czytników jest zdefiniowanych w tej samej technologii, muszą mieć
ten sam format identyfikatorów. Jeżeli jakieś czytniki wymagają innego formatu, ich
technologia musi być różna (np. ‘Wiegand 2’) i muszą być podłączone do innego
kontrolera.
 Kliknij na zakładkę ‘Odcisk palca’ i skonfiguruj czytnik biometryczny, określ sieć
komunikacyjną czytnika i jego adres (zapisany na tylnej obudowie czytnika). Określ, czy
będzie on pracował jako czytnik wpisowy i wybierz jego format Bio Wiegand. Dla
czytników BioPass i BioFlex z klawiaturą, wybierz ‘Standard 26 bits’.
Uwaga: w każdym wybranym kontrolerze wszystkie czytniki muszą być identyczne i
dotyczy to trzech parametrów: technologii, formatu identyfikatorów, formatu Bio
Wiegand.
 Sprawdź komunikację przez otwarcie ekranu “Diagnoza” (‘klawisz funkcyjny F8’ ): kliknij
na przycisk ‘Czytniki biometryczne’ , umieszczony w górnej, prawej stronie ekranu i kliknij
na symbol +, umiejscowiony po lewej stronie nazwy sieci, wybierając czytnik
biometryczny utworzony uprzednio. Komunikacja jest ustalona jeżeli znaczek V jest
wyświetlony obok nazwy czytnika. W prawym oknie można odczytać użycie pamięci oraz
nazwę czytnika wraz z jego adresem.
 Na ekranie “Parametr – Wszyscy użytkownicy kart - Główny” utwórz użytkownika i
zdefiniuj jego autoryzację dostępu. Kliknij na przycisk ‘Stwórz nowy’, aby utworzyć nowy
identyfikator. Zapisz.
Uwaga: do każdego użytkownika system przydziela dwa kody: kod karty i kod Bio ID
(albo wzór Bio ID).
 Na ekranie “Parametr – Wszyscy użytkownicy kart - Główny” przyciśnij ‘Biometryczne
dane’ . Wybierz z listy czytnik wpisowy i wciśnij przycisk ‘Wpisz’, aby dokonać wpisu
odcisku. Postępuj zgodnie z instrukcją wyświetloną na ekranie. Kiedy nastąpi zapisanie
odcisku palca, obraz odcisku pojawi się na ekranie. Aby zapisać i wysłać wzór odcisku
do czytnika biometrycznego, wciśnij ‘Zapisz’. Po odebraniu wzoru przez czytnik, przycisk
"Zapisz " przestanie mieć odcień szarości.
Pola
Network (Sieć): wybierz sieć
komunikacyjną czytnika lub utwórz
nową przez kliknięcie na przycisk
[…] .
Unit address (Adres jednostki):
wpisz
adres
czytnika
biometrycznego (zapisany
na
tylniej
obudowie
czytnika
biometrycznego).
Active (Aktywny): zaznacz ten
kwadrat, jeżeli czytnik jest fizycznie
połączony z siecią. Amadeus 5
komunikuje się tylko z aktywnymi
czytnikami.
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Enrollment reader (Czytnik wpisowy): zaznacz okienko, jeżeli czytnik ma służyć do
wpisywania.
Uwaga: czytniki biometryczne mogą pracować zarówno jako wpisowe, jak i służyć do odczytu.
Globar Security Threshold (Globalny próg bezpieczeństwa): ten parametr określa
zaostrzenie bezpieczeństwa czytnika (ta opcja jest niedostępna dla czytnika BioPass ).
Uwaga: w czasie procesu weryfikacji jest używany najniższy poziom bezpieczeństwa (globalny
i personalny wzorzec), ustawienie globalnego na ‘Very High’ (Bardzo Wysoki) oznacza, że
używany próg weryfikacji będzie zawsze tym, który jest zapisany we wzorcu. Jeżeli globalny
próg jest ustawiony na ‘Medium’ (Średni), to poziom weryfikacji nigdy nie przekroczy
średniego.
Bio Wiegand format : wybierz format, w którym czytniki biometryczne wysyłają kod
użytkownika do kontrolera, po pomyślnej identyfikacji użytkownika. Ten format musi być
zgodny z formatem używanych identyfikatorów (26 bity, itd.). Domyślnym formatem jest
‘Standard 26 bit’. Trzy opcje pojawią się po wybraniu tylko formatu standard Bio Wiegand
(nie pojawią się po wygraniu Custom formats):


Fail String (Nieudany kod): zaznaczając to okno, a pojawi się okno, w którym można
zdefiniować kod, który zostanie wysłany do kontrolera w wypadku negatywnej weryfikacji
(tj. nieprawidłowy odcisk). Kod powinien być ustawiony pomiędzy 1 a 65535. Jeżeli nie
zaznaczymy tej opcji, żaden kod nie zostanie wysłany do kontrolera,



Alt site code (Alt kod miejsca): ta opcja, jeżeli zaznaczona, pozwala na zastąpienie
‘kodu miejsca’ (wysyłanego dodatkowo z kodem użytkownika, jako część ciągu Wiegand w
przypadku pozytywnej weryfikacji) innym kodem, który możemy wpisać do pojawiającego
się okna,



Invers parity if denied (Odwróć parzystość jeżeli odmówiono): jeżeli zaznaczymy to
okno, czytnik biometryczny wyśle do kontrolerów specjalny kod (kod karty z zamienionymi
bitami parzystości) w przypadku negatywnej weryfikacji odcisku palca (tj. prawidłowy
identyfikator z nieprawidłowym odciskiem palca): Amadeus 5 będzie w stanie wyświetlić
imię użytkownika odrzuconej operacji. Ta opcja (jest niedostępna dla czytników
BioPass ) jest dostępna tylko w przypadku kontrolerów z opcją ‘Wiegand ze
sprawdzaniem parzystości’ i można jej używać (poprzez ustawienie przełączników
dip switch kontrolera) w EPROM od 20/07//2004 i nowszych.

Odwróć kod jeżeli palec pod przymusem: ta opcja pozwala na sygnalizowanie sytuacji,
które są wykonywane pod przymusem (w przypadku gdy pracownik jest zmuszany do otwarcia
drzwi). Pracownik powinien użyć palca, zdefiniowanego jako “palec pod przymusem”. Każdy
wzór odcisku może być zdefiniowany jako „palec pod przymusem”. Zaznacz ‘Utwórz palec
pod przymusem’ w “Biometryczne dane” na ekranie użytkownika karty. Jeżeli nastąpi
weryfikacja takiego palca, czytnik wyemituje specjalne działanie, takie jak odwrócenie wyjścia
Wiegand, w celu powiadomienia kontrolera o sytuacji pod przymusem. Kontroler udzieli
dostępu i wyświetli informację o wejściu pod przymusem.)’. Ta opcja dostępna jest tylko jeżeli
Technologia/Format identyfikatora/Format Bio Wiegand jest
‘Wiegand/Hexadecimal/Standard 26 bits’ i kontroler jest ustawiony na opcję ‘Wiegand
bez sprawdzania parzystości’ (opcja ustawiana na wyłącznikach dip switch wybranego
kontrolera) i z EPROM od 20/07//2004 oraz starszych.
Without biometric veryfication (Bez weryfikacji biometrycznej): ta opcja jest dostępna
po przyciśnięciu klawiszy Shift i F12 . Opcja dostępna w czytnikach BioFlex i BioProx.
Pozwala ona na wyłączenie weryfikacji biometrycznej (tj. odcisk palca nie jest potrzebny do
uzyskania dostępu) i wysłanie kodu identyfikatora do kontrolera. Zaznaczenie tej opcji
powoduje obniżenie bezpieczeństwa i nie jest zalecane przez producenta!
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Keyboard Mode(Tryb klawiatury): opcja dostępna jedynie dla czytnika BioFlex . Wybierz
sposób, w jaki zostanie wysłany z klawiatury kod PIN użytkownika do czytnika BioFlex :


Buffered keys in string 26 Bits: cały kod jest wysyłany w jednym ciągu,



Key by key: kod jest wysyłany, po każdym przyciśnięciu klawisza.

Wskazówki i uwagi
Format ‘Custom’ Bio Wiegand
Każdy wzór musi być pobrany przez czytnik biometryczny z kodem identyfikacyjnym (zwanym
"Bio ID" lub "Bio wzór ID"), które identyfikują osoby. Bio ID zależy od zdefiniowanego formatu
Bio Wiegand (tak jak kod karty zależy od zdefiniowanego formatu identyfikatora). W
normalnym trybie Bio ID jest liczone przez system od ostatniego numeru kodu karty. Na
przykład format ‘Standard 26 bits’ Bio Wiegand liczy Bio ID od ostatnich 4 cyfr kodu karty.
Pomimo tego długość numeru może okazać się niewystarczająca w niektórych przypadkach.
Na przykład jeżeli dwa identyfikatory mają te same cztery cyfry na końcu kodu (561234 i
781234), będą miały to samo Bio ID. Aby zabezpieczyć się przed takimi sytuacjami, stworzony
został format ‘Custom’, pozwalający na dostosowanie liczenia Bio ID.
Przykłady formatów Bio Wiegand:


Format ‘Standard 26 bits’: Bio ID jest przekształceniem dziesiętnym ostatnich 4
szesnastkowych cyfr kodu karty. Format ten pozwala również na ‘Zamianę parzystości’ i
‘Kod pod przymusem’,



Format ‘Standard 37 bits’: Bio ID jest przekształceniem dziesiętnym ostatnich 6
szesnastkowych cyfr kodu karty. Format ten pozwala na ‘Zamianę parzystości’ i ‘Kod pod
przymusem’,



Format ‘Custom Pass-Thru’: Bio format pozwalający użytkownikowi określić, które bity
użyć z ciągu Wiegand, w celu zdefiniowania Bio ID. Format ten ma trzy parametry:
o całkowita ilość bitów: całkowita ilość bitów karty kodów Wiegand czytana przez
czytnik,
o ID Start bit: pozycja pierwszego bitu kodu Bio ID w kodzie karty,
o ID ilość bitów: całkowita ilość bitów tworzących kod Bio ID.



Format ‘Custom 6 digits’ : Bio ID jest przekształceniem dziesiętnym wszystkich 6
szesnastkowych znaków tworzących 26 bitowy kod karty.
o Całkowita ilość bitów = 26
o ID Start bit = 1
o ID ilość bitów = 24

Uwaga: metoda ta jest używana przez aplikację do naliczenia Bio ID z kodu karty i zależy od
formatu identyfikatora i formatu Bio Wiegand.
Jeżeli format identyfikatora i format Bio Wiegand są takie same dla wszystkich kontrolerów i
czytników biometrycznych, to algorytm, który łączy kod karty z Bio ID, jest taki sam dla całego
systemu i dlatego użytkownicy Bio ID są tacy sami na wszystkich czytnikach biometrycznych.
Wzorce i numery Bio ID mogą być wysyłane do wszystkich czytników biometrycznych.
Zalecane jest stosowanie tego samego formatu w całym systemie.
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3.3.3. Kontroler - Wejście
W tej tabeli przedstawione są wszystkie parametry wejść połączonych z kontrolerami.
Domyślne parametry pojawią się zgodnie z typem kontrolera. Aby otrzymać więcej szczegółów
lub zmienić ustawienia, należy przycisnąć przycisk […], umiejscowiony na odpowiedniej
zakładce po prawej stronie tabeli .
Wejścia są wykorzystywane do kontroli dostępu i monitorowania alarmów:


Kontrola dostępu:
- kontrola drzwi: kontaktron jest podłączony do wejścia: dwa stany wejścia, otwarte lub
zamknięte, odpowiadają stanom drzwi: otwarte lub zamknięte drzwi. Kiedy drzwi zostają
wyważone lub pozostawione otwarte, powyżej określony czas, zostanie aktywowany
alarm.
- Żądanie wyjścia: przycisk RTX (‘Request to Exit’) jest podłączony do wejścia:
przyciskając ten przycisk, spowodujemy zadziałanie przekaźnika otwierającego określone
drzwi.



Monitorowanie alarmu:
- Główne wejście alarmowe: czujka (kontaktron magnetyczny , detektor ruchu, itd.) jest
podłączona do wejścia: stan otwarty i zamknięty odnoszą się do dwóch stanów czujnika:
normalny lub alarmowy.
Stan ‘normalny’ (zarówno ‘normalny - otwarty’, jak i ‘normalny-zamknięty’) wejścia,
którym wejście nie jest w stanie alarmu.

w

Kiedy wejście wejdzie w stan alarmowy, mogą zostać wywołane następujące działania:
o alarm w systemie,
o zadziałanie zdefiniowanego przekaźnika lub lokalne działanie,
o wywołanie procesu lub globalne działanie.
Analiza tabeli
Nr: numer wybranego wejścia.
Nazwa: nazwa wejścia.
Typ: jedno z wymienionych typów:
cyfrowe, cyfrowe 4 stanowe lub
analogowe.
Status: stan normalny wejścia , tj.
normalnie otwarty (NO), normalnie
zamknięty (NC) lub stan od 1 do 4.
Przycisk […] (w polu wejścia): kliknij
na ten przycisk, aby wyświetlić ekran
“Wejście”,
w
celu
utworzenia,
sprawdzenia lub modyfikacji danych.
Przycisk [] (w polu wejścia): kliknij
na ten przycisk, aby usunąć wejście z
listy.
Przycisk […] (na zewnątrz tabeli): po kliknięciu tego przycisku otwarty zostanie ekran
“Wejście”, nawet jeżeli żadne wejście nie zostanie zaznaczone.
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3.3.3.1. Kontroler - Wejście – Główny
Na ekranie “Wejście” możemy zdefiniować parametry wejść. Możemy tego dokonać poprzez
odpowiednią zakładkę na ekranie “Parametr - Kontroler”, klikając na przycisk
[…],
umiejscowiony po prawej stronie tabeli.
Pola
Nazwa: nazwa wejścia.
Numer:
wybierz
numer
wejścia,
maksymalna ilość wejść zależy od
wybranego typu kontrolera. (Zobacz
‘Typy kontrolerów i powiązanych z nimi
czytników, wejść i wyjść’ w rozdziale
“Kontroler – Główny” ).
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Wejście Wł: wybierz ikonę, która
graficznie
odpowiada
stanowi
fizycznemu ‘ON’ wejścia na mapie lub
kliknij na przycisk […], aby stworzyć
nową.
Wejście Wył: wybierz ikonę, która graficznie odpowiada stanowi fizycznemu ‘OFF’ wejścia na
mapie lub kliknij na przycisk […], aby utworzyć nową.
Kamera: wybierz kamerę, którą chcesz powiązać z tym wejściem (opcja dostępna tylko z
Modułem Wideo).
Program tygodniowy: przypisz program do wejścia, aby zdefiniować okres uzbrojenia lub
rozbrojenia; aby utworzyć nowy lub zmodyfikować program, nazywany również progamem
obsługi zdarzeń, kliknij na przycisk […] (sprawdź również w rozdziale “Program obsługi
zdarzeń” )
Typ opóźnienia wejścia:
 Bez zwłoki: alarm jest wywołany natychmiast po aktywowaniu wejścia,
 Po… (jeśli w trakcie alarmu): wyszczególnij ilość sekund, po których zostanie
wywołany alarm, tylko jeżeli wejście będzie nadal aktywne.
 Po… (jeśli nie w trakcie alarmu): wyszczególnij ilość sekund, po których zostanie
wywołany alarm, nawet jeżeli wejście jest teraz nieaktywne.
Typ wejścia:
 Cyfrowe 2 stanowe: to wejście może mieć tylko dwa stany: otwarty lub zamknięty, co
odpowiada dwóm stanom czujnika/detektora podłączonego do tego wejścia.
 Cyfrowe 4 stanowe: do podstawowych dwóch stanów czujnika/detektora (otwarty lub
zamknięty), wejście może wykryć dwa dodatkowe stany, które odpowiadają stanowi linii
używanej do podłączenia czujnika/detektora: linia przerwana lub linia zwarta.
 Analogowe: można ustawić różne wartości dziesiętne w zależności od rodzaju
używanego czujnika (temperatury, itd.) i wywołanie alarmu lub określonej akcji w
momencie osiągnięcia zadanej wartości ( trzy wartości są zdefiniowane domyślnie: 2 /
2.88 / 4).
Sprawdź w dokumentacji kontrolera, które typy wejść są dostępne w danym kontrolerze.
Status: wybierz status wejścia spośród: NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zamknięty)
lub stany od 1 do 4, w którym dane wejście nie jest w stanie alarmu.
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3.3.3.2. Kontroler - Wejście – Ikony
Ta zakładka dostarcza nam informacje na temat alarmów. System wyświetla je automatycznie,
bez możliwości ich modyfikacji.
Wyświetlone dane
Ostatnia akcja: ostatnia akcja wysłana
z komputera do wejścia (akcje
komputera zawsze nadpisują stan
wejścia, tak jak zdefiniował to program
tygodniowy).
Uwaga: akcja może być wysłana
ręcznie poprzez ekran “
Obsługi
zdarzeń – Aktywuj alarmy” lub
automatycznie
poprzez uprzednio
zdefiniowaną
grupę
wejść,
dezaktywującą globalne działanie .
Wejście WŁ: dokładna data ostatniego
zdarzenia tego wejścia. Odnosi się
ona do rzeczywistego zdarzenia ( nie
dotyczy akcji z komputera).
Wejście WYŁ: typ (start/koniec
alarmu, linia przerwana/zwarta) ostatniego fizycznego zdarzenia wejścia. Typ odnosi się do
rzeczywistego zdarzenia, (nie dotyczy akcji z komputera).
Grupa wejść: grupa, do której należy to wejście. Pole to wyświetla się po zaznaczeniu opcji
‘Definicje alarmu grupy wejścia’ na ekranie “Narzędzia - Opcje - Główny” .
Uwaga: wejście można przydzielić do grupy wejść poprzez ekran “ Obsługa zdarzeń – Grupa
wejść” .
Program tygodniowy: program tygodniowy grupy wejścia (program tygodniowy jednego
wejścia) może być widoczny z zakładki Główny na ekranie wejścia. W przypadku konfliktu
pomiędzy dwoma programami tygodniowymi, wyższy priorytet ma indywidualny program
tygodniowy . Pole to jest widoczne po zaznaczeniu opcji ‘Definicje alarmu dla grupy wejścia’
na ekranie “Narzędzia - Opcje - Główny” .
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3.3.4. Kontroler – Przekaźnik (Wyjście)
Wyświetlona tabela zawiera wszystkie dane wyjść kontrolerów. Wyjścia odpowiadają
przekaźnikom umieszczonym na płycie kontrolera i płycie rozszerzeń, do których podłączone
mogą być urządzenia zewnętrzne , aktywowane przez kontroler. (Otwarcie drzwi, włączenie
sygnalizatora, itd.) Ilość wyświetlonych przekaźników zależy od typu wybranego kontrolera.
Aby uzyskać więcej szczegółów lub zmodyfikować dane wyjściowe, przyciśnij przycisk […]
odpowiedniego wyjścia, który umiejscowiony jest po prawej stronie tabeli .

Analiza tabeli
Nazwa: nazwa wyjścia.
Nr: numer wybranego wyjścia.
PT: nazwa programu tygodniowego powiązanego z wyjściem; zdefiniuj okres aktywny i nie
aktywny.
Ostatnia akcja: wymieniona, ostatnia akcja, która zmieniła wyjście; na przykład akcja
zamykająca ”normalnie otwarty” przekaźnik poprzez globalne działanie.
Przycisk […] (w polu przekaźnika): kliknij na ten przycisk, aby wyświetlić “Przekaźnik”, w celu
stworzenia, sprawdzenia lub modyfikacji danych.
Przycisk [] (w polu przekaźnika): kliknij na ten przycisk, aby usunąć przekaźnik z
wyświetlonej listy.
Przycisk […] (na zewnątrz tabeli): kliknij na ten przycisk, aby wyświetlić “Wyjście” nawet,
jeżeli żaden przekaźnik nie został wybrany.
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3.3.4.1. Kontroler – Przekaźnik (Wyjście) - Główny
Ekran “Przekaźnik” pozwala na zdefiniowanie parametrów wyjścia. Ekran jest dostępny
poprzez przejście przez “Parametr – Kontroler ” i kliknięcie na przycisk […], ulokowany po
prawej stronie tabeli.

Pola
Nazwa: nazwij przekaźnik.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Numer: wybierz numer przekaźnika; maksymalna ilość przekaźników zależy od rodzaju
wybranego kontrolera (sprawdź ‘Typ kontrolerów i powiązanych z nimi czytników, wejść i
wyjść’ w rozdziale “Kontroler – Główny” )
Program tygodniowy: kiedy wybierzemy program tygodniowy, przekaźnik zostanie
automatycznie aktywowany w czasie ‘zielonego okresu’, zdefiniowanego przez ten program
(dezaktywowany w czasie ‘czerwonego okresu’). Kliknij na przycisk […], aby utworzyć lub
zmodyfikować program tygodniowy.
Uwaga: nie przydzielaj programu tygodniowego do przekaźnika drzwi. Aktywowanie czasu
przekaźnika drzwi powinno nastąpić z ekranu ‘Kontroler – Czytnik – Kontrola drzwi’ .
Przydzielanie programu tygodniowego przez ‘Przekaźnik’ może doprowadzić do konfliktu
definicji.
Ostatnie zdarzenie: wymienione ostatnie zdarzenie, które zmieniło stan przekaźnika; na
przykład zdarzenie zamykające “normalnie otwarty” przekaźnik przez globalne działanie.
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3.3.5. Kontroler – Działania lokalne
Działanie lokalne polega na aktywowaniu określonego przekaźnika (wyjścia) pod wpływem
zmiany stanu wejścia w tym samym kontrolerze. Działanie lokalne jest wywoływane nawet
wtedy, gdy występują zakłócenia w komunikacji pomiędzy kontrolerami. Na ekranie “Działanie
lokalne ” definiuje się powiązania pomiędzy wejściami i wyjściami.
Wyświetlona tabela informuje o parametrach powiązanych z działaniami lokalnymi i danym
kontrolerem. Aby uzyskać więcej informacji lub zmodyfikować dane, kliknij na przycisk […] ,
umiejscowiony po prawej stronie tabeli.

Analiza tabeli
Nazwa: nazwa działania lokalnego.
PT: program tygodniowy określa okresy aktywności i braku aktywności działania lokalnego.
Wejście: nazwa wejścia, które wywołuje działanie lokalne.
Tryb: typ akcji wywołujących lokalne działanie (Obraz, Stale włączony, W czasie)
Przycisk […] (umiejscowiony wewnątrz tabeli ): kliknij na ten przycisk, aby wyświetlić ekran
“Działanie lokalne”, w celu sprawdzenia lub modyfikacji danych.
Przycisk [] (w polu działania lokalnego): kliknij na ten przycisk, aby usunąć działanie lokalne
z tabeli.
Przycisk […] (na zewnątrz tabeli): kliknij na ten przycisk, aby wyświetlić “Działanie lokalne”
nawet, jeżeli żadne działanie nie zostało wybrane.
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3.3.5.1. Kontroler – Działania lokalne - Główny
W działaniu lokalnym aktywuje się określone wyjście pod wpływem zmiany stanu wejścia w
tym samym kontrolerze.
Ekran “Działanie lokalne” pozwala zdefiniować wszystkie parametry tego działania. Ekran jest
dostępny poprzez “Parametr - Kontroler” i kliknięcie na przycisk […], ulokowany po prawej
stronie tabeli.

Pola
Nazwa: nazwij działanie.
Program tygodniowy: wybierz z listy program tygodniowy, który zdefiniuje okres działania i
dezaktywacji działania lokalnego lub kliknij na przycisk […], aby utworzyć lub zmodyfikować
program tygodniowy.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Wejście: wybierz z listy wejście, które wywoła działanie lokalne albo naciśnij przycisk […] ,
aby utworzyć nowe wejście.
Status wejścia: wybierz status wejścia, które wywoła działanie lokalne: Start alarmu, Koniec
alarmu, Linia zwarta, Linia przerwana, Otwórz, Zamknij, <Dowolny status>.
Przekaźniki: przyciśnij przycisk V lub X, aby określić, który przekaźnik aktywować lub
dezaktywować.
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Typ akcji: wybierz typ akcji wywołującej działanie lokalne:


Obraz: kiedy wejście jest aktywowane, to działanie lokalne jest aktywowane, działanie
lokalne jest dezaktywowane, gdy wejście to jest dezaktywowane,
 Stale włączony: kiedy wejście jest aktywowane, działanie lokalne jest aktywowane i
pozostaje aktywowane, nawet jeżeli wejście zostanie dezaktywowane,
 W czasie: kiedy wejście jest aktywowane, działanie lokalne jest aktywowane po
określonym czasie zwłoki (pomiędzy 1 – 120 sek.).
Uwaga: alternatywny tryb (W czasie = 122 sek.): działanie lokalne jest aktywowane po
aktywowaniu wejścia i pozostaje aktywne; działanie lokalne jest dezaktywowane tylko po
aktywowaniu drugiego przekaźnika i pozostaje dezaktywowane, itd.
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3.4. Strefy czasowe
3.4.1. Podstawowe pojęcia
Poprzez strefy czasowe następuje podział kalendarza na dzienne, tygodniowe i wolne okresy
związane ze zdefiniowanymi funkcjami.
System rozpoznaje:
 Dzienny program: podział 24 godzin na strefy dostępu (‘zielony’ okres czasu) i braku
dostępu (‘czerwony’ okres czasu),
 Program tygodniowy: stworzony z programów dziennych całego tygodnia i uzupełniony
programem dla dni wolnych,
 Dni wolne: dane wyszczególnione dla dni wolnych.
W czasie okresu ‘zielonego’ system zachowuje się następująco:
 Użytkownicy kart mają dostęp do wszystkich miejsc zgodnie z ich grupą dostępu,
 Czytniki działają w zdefiniowanym uprzednio trybie dostępu zwanym ’Poziom
bezpieczeństwa 1’,
 Alarmy są uzbrojone,
 Przekaźniki są automatycznie aktywowane.
Tablica aplikacji stref czasowych
Wewnątrz limitu Stref Czasowych
(okres ‘Zielony’)

Poza limitem Stref Czasowych
(okres ‘Czerwony’)

Kontrola
dostępu

Dostęp udzielony zgodnie z grupą
dostępu

Dostęp odmówiony

Czytniki

Tryb dostępu ‘Poziom
bezpieczeństwa 1’

Strefy alarmu

Uzbrojony

Rozbrojony

Przekaźniki

Aktywny

Nie aktywny

Tryb dostępu ‘Poziom
bezpieczeństwa 2’

Wskazówki i uwagi
Uzbrajanie alarmów.
Sprawdź w rozdziale “Program obsługi zdarzeń - Alarm”, aby uzyskać więcej informacji na
temat uzbrajania alarmu.
Ważne informacje na temat właściwych definicji.
Właściwie zdefiniowane strefy czasowe są niezbędnym elementem, aby system mógł
pracować optymalnie .
Wskazane jest zdefiniowanie najpierw programów dziennych, tygodniowych i wolnych dni,
zanim przejdziemy do definiowania innych parametrów systemu.
Maksymalna ilość używanych programów.
Wiele programów dziennych, tygodniowych i dni wolnych może być utworzonych w systemie,
ale każdy kontroler może obsługiwać ograniczoną ilość programów (99 dziennych programów,
32 tygodniowe programy dostępu, 80 programów zdarzeń tygodniowych i 60 dni wolnych).
Jeżeli ilość zdefiniowanych alarmów przekroczy zakładany limit, pojawi się wiadomość o
błędzie w systemie.
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3.4.2. Program dzienny
Podział dni (24h) na strefy czasowe, do których są przypisane zdefiniowne funkcje programu
można określić na tym ekranie. Program dzienny dzieli 24h na dwie strefy czasowe, które dają
nam pięć okresów czasu, 3 ’czerwone’ i 2 ‘zielone’.
Istnieje możliwość podziału dnia na 4 strefy czasowe i dzięki temu możemy uzyskać 5
‘czerwonych’ i 4 ‘zielone’ okresy (poprzez zmianę opcji ‘2 strefy czasowe’ na ‘4 strefy
czasowe’ na ekranie ‘Narzędzia – Opcje – Komunikacja’ w polu ‘Dzienny program stref
czasowych’)

Pola
Nazwa: wpisz nazwę nowego programu dziennego; przykłady: niepełny etat, nocna zmiana.
Firma: nazwa firmy (opcja pojawi się tylko z modułem Wiele Firm).
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Strefy czasowe 1 - 2 (lub 1 - 4): Zdefiniuj progi 2 (lub 4) stref czasowych, używając formatu
XX:YY, gdzie X = godzina i Y = minuta.
Pasek na dole ekranu obrazuje ramy czasowe stref.
 zielony pasek określa ‘zielony okres’ (maksymalnie 4)
 czerwony pasek określa ‘czerwony okres’ (maksymalnie 5)
Wskazówki i uwagi
Domyślne programy
Programy “Always” i “Never” są zdefiniowane jako domyślne i nie można ich ani
zmodyfikować, ani usunąć. Ich nazwę można zmienić (proponujemy zmianę ‘Always’ na
‘Zawsze’ oraz ‘Never’ na ‘Nigdy’), ale nie możemy zmienić ich parametrów i usunąć tych
programów.
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Nowy program tygodniowy
Ramy czasowe są ustawione domyślnie dla nowego programu dziennego od 08.00 do 12.00 i
od 14.00 do 18.00.
3.4.3. Program tygodniowy
Program tygodniowy składa się z 8 programów dziennych, jeden na każdy dzień tygodnia i
jednego, dodatkowego programu stworzonego dla dni wolnych. Dwa dodatkowe programy
dzienne można dodać, przez wybranie opcji ‘Specjalne dni’ na ekranie “Narzędzia - Opcje Główny” ), aby uzyskać dodatkową kontrolę dostępu w szczególnych dniach (tj. Wigilia,
zdarzające się dni pracujące lub wolne). Ta opcja wymaga użycia kontrolera z EPROM
datowanego od 01/06/2004 .

Pola
Nazwa: nadaj nazwę nowemu programowi tygodniowemu.
Firma: nazwa firmy (opcja dostępna tylko dla aplikacji Wiele Firm).
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Programy dzienne: jeden z każdego dnia tygodnia (Ni - So), jeden dla dnia wolnego (Wolne) i
jeżeli niezbędne, jeden ze specjalnych dni (S1 – S2); wybierz odpowiedni program dzienny lub
kliknij na odpowiedni przycisk, powiązany z danym dniem, aby utworzyć nowy program
dzienny.
Ramy czasu odpowiadające poszczególnym programom są wyświetlone obok.
Wskazówki i uwagi
Domyślny program
Programy “WP Always” i “WP Never” są zdefiniowane jako domyślne i nie można ich ani
zmodyfikować, ani usunąć. Ich nazwę można zmienić (proponujemy zmianę ‘WP Always’ na
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‘PT Zawsze’ oraz ‘WP Never’ na ‘PT Nigdy’), ale nie możemy zmienić ich parametrów i
usunąć tych programów.
Dezaktywowanie Dni wolnych i Specjalnych dni
Dni wolne oraz Secjalne dni mogą być zdefiniowane jako <zwykły program dzienny>, aby
zmienić regułę tego dnia dla niektórych pracowników.
3.4.4. Dni wolne
Na tym ekranie możemy zdefiniować dni wolne. W czasie dni wolnych program dzienny jest
używany w ósmym programie, zdefiniowanym jako program tygodniowy (lub specjalne dni:
dziewiąty i dziesiąty ).

Pola
Nazwa: nazwa wolnego dnia.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Firma: nazwa firmy (opcja używana tylko w aplikacji Wiele Firm).
Pojedynczy dzień i Wiele dni: wybierz jedną z opcji, w zależności czy dane dotyczą jednego
dnia, czy wielu dni.
Z (Od): wyświetli się domyślna data, na kalendarzu zaznaczona czerwonym kółkiem. Aby
pojawił się kalendarz, kliknij na strzałkę, która znajduje się na prawo od daty. Wybierz dzień,
miesiąc i rok w kalendarzu.
Klikając w kalendarzu “Today”, pojawi się aktualna data.
Wybierz żądany miesiąc:
 kliknij na miesiąc, pojawi się lista miesięcy,
 przejdź z miesiąca na miesiąc, kliknij na strzałki znajdujące się po obu stronach
miesiąca,
 przyciśnij dłużej jedną ze strzałek, nastąpi szybki przeskok przez poszczególne
miesiące.

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

51

Wybierz żądany rok:
 kliknij na rok, pojawi się okno z dwoma strzałkami. Naciskając na jedną ze strzałek,
możemy przechodzić przez poszczególne lata,
 przewijając kalendarz, możemy przechodzić przez poszczególne miesiące i lata ( strzałki
umieszczone po obu stronach roku).
Do: jeżeli jest kilka dni wolnych, wybierz opcję ‘Wiele dni’ i wprowadź datę ostatniego dnia.
Każdy rok: wybierz tę opcję, jeżeli dni świąteczne powtarzają się w tym samym dniu corocznie; np. Pierwszy Dzień Świąt, który przypada na dzień 25 grudnia.
Typ dnia: wybierz typ dnia (Dni wolne, Specjalny dzień 1 lub Specjalny dzień 2).

3.5. Grupa dostępu
Funkcja ta określa “kto może wejść, gdzie i kiedy”. Grupa dostępu, przypisana do
pracowników, jest powiązana z dostępem do poszczególnych drzwi, programem tygodniowym
i poziomem alarmowym.
W celu użycia tej funkcji:
 wybierz autoryzowane drzwi dla osoby z grupy,
 powiąż z programem tygodniowym,
 przypisz poziom alarmu do każdej grupy dostępu, drzwi po drzwiach,
 przypisz grupę dostępu do każdego pracownika, na ekranie “Parametr – Wszyscy
użytkownicy kart”.

Pola
Nazwa: wpisz nazwę grupy dostępu.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
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Widok:
 zaznacz przycisk V, aby wyświetlić listę czytników, dla których dostęp jest udzielony
określonej grupie użytkowników,
 zaznacz przycisk X, aby wyświetlić listę czytników, dla których dostęp jest odmówiony
dla wybranej grupy.
Pierwsza kolumna tabeli: V lub X
 wybierz V , aby włączyć czytnik do grupy dostępu,
 wybierz X , aby wyłączyć czytnik z grupy dostępu.
Czytnik: lista czytników i powiązanych z nimi drzwi.
Program tygodniowy: wybierz z listy program tygodniowy, powiązany z czytnikiem.
Poziom alarmu: wybierz poziom alarmu (Więcej informacji w rozdziale “Sterowanie ręczne –
Poziom alarmu).
Wskazówki i uwagi
Domyślna grupa dostępu
Grupa dostępu “Anytime Anywhere” jest zdefiniowana jako domyślna i
umożliwia dostęp do wszystkich drzwi o każdej porze. Jego nazwa może być
zmieniona; nie można zmienić jej parametrów oraz skasować tej grupy.
Zalecamy zmianę nazwy grupy z ”Anytime Anywhere” na ”Kiedykolwiek
Gdziekolwiek „
Domyślna, minimalna autoryzacja.
Kiedy dane zostaną utworzone, stan wszystkich drzwi jest sprawdzany.
autoryzacja jest przyznana domyślnie.

Minimalna

Wiele grup dostępu.
System nie limituje ilości grup dostępu. Kiedy duża ilość grup dostępu jest wymagana, ze
względu na różnorodność godzin pracy użytkowników kart, zalecane jest:
 utworzenie grupy dostępu, która gwarantuje stały dostęp do drzwi z programem
tygodniowym: <Użyj Osobistego PT> i poziomu alarmowego: <Użyj osobistego poziomu
alarmu>,
 ograniczaj dostęp, używając osobistego programu tygodniowego i
indywidualnego
poziomu alarmu, które zdefiniujesz na ekranie danych użytkownika karty.
Różne wiadomości o błędach.
W wiadomościach o błędach występują następujące różnice w dwóch przypadkach:
Czytnik …

Program tygodniowy…

Wiadomość o błędzie, kiedy
dostęp odmówiony:

V

Rdr1 / Kontroler 1

WP Never (Nigdy)

“Brak autoryzacji tym razem”

X

Rdr1 / Kontroler 1

WP Always (Zawsze)

“Czytnik niedozwolony”
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3.6. Dział
Dział jest pojęciem pozwalającym na podział firmy na wiele miejsc pracy. Funkcja ma
charakter informacyjny. Dział można wybrać w celu wyświetlenia lub wydrukowania raportu.
Przykład
Administracja,
Zarząd.
Pola
Nazwa: wpisz
nazwę działu.
Opis: opisz nowo
wprowadzone
dane.

3.7.
Identyfikator
Ekran ten opisuje używane identyfikatory i ich właścicieli.
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Pola
Stwórz grupę identyfikatorów : kliknij, aby utworzyć serię identyfikatorów. (Patrz w dziale
Grupa identyfikatorów).
Advanced settings (Zaawansowane ustawienia): wyświetla zaawansowane właściwości
biometryczne czytnika.
Kod: Wpisz kod karty. Kod ten zapisany jest w identyfikatorze jako ciąg 8 znaków, używając
numerów od “0” do “9” i liter od “A” do “F”. Jeżeli długość kodu jest krótsza niż 8 znaków,
system uzupełni kod przez dodanie zer, dopisując je na początku kodu. Domyślny kod
identyfikatora może się wyświetlić, gdy wybierzemy tę opcję na ekranie “Narzędzia -Opcje Główny”.
Uwaga: kod jest pobrany przez kontrolery i zapisany w bazie danych aplikacji. Kod jest czytany
w zależności od wybranej technologii, a definiowany na ekranie “Czytnik - Główny” oraz od
formatu identyfikatora, zdefiniowanego na ekranie ‘Czytnik - Różny/Format identyfikatora’.
Pobierz z karty: kliknij ten przycisk,
aby odczytać kod z karty:
 aby uzyskać kod karty, przyłóż
kartę do czytnika, kiedy pojawi się
kod w oknie, przyciśnij OK,
 aby uzyskać kod karty z czytnika
biometrycznego,
wybierz
odpowiedni czytnik w oknie ‘Get
card code from the bio reader’
(Pobierz kod karty z czytnika bio),
przyciśnij przycisk umiejscowiony
po prawej stronie okna i przyłóż
kartę do wybranego
czytnika:
kiedy kod pojawi się w oknie, przyciśnij OK.
Typ: wybierz technologię identyfikatorów z listy (Magnetyczny, Wiegand, itd.).
Uwaga: technologię czytania definiuje się w polu ‘Technologia’ na ekranie ”Parametr Kontroler - Czytnik - Główny” . Tylko dane identyfikatorów, kompatybilne z tą technologią, będą
pobrane do czytników.
Status: określ status karty: Używana, Anulowana, Wolna (domyślnie), Zgubiona,
Skradziona: identyfikator anulowany, zgubiony lub skradziony jest automatycznie
unieważniony przez system.
Pobierz kod karty z czytnika bio: każdy wzór musi być pobrany z biometrycznego czytnika
wraz z numerem identyfikacyjnym (Bio ID lub wzór Bio ID), który identyfikuje osobę. Ten
numer, edytowalny i wyświetlany w oknie, jest automatycznie obliczany przez system z kodu
karty (sprawdź w rozdziale “‘Custom’ Bio Wiegand Format”), oparty na formacie identyfikatora
(definiowany przez zakładkę “Czytnik - Różne/Format identyfikatora” ) i formacie Bio Wiegand
(definiowanego w zakładce “Czytnik – Odcisk palca” ).
Uwaga: sprawdź czy system naliczył prawidłowo Bio ID i czy nie jest to wartość 0. Karty, które
uprzednio były zdefiniowane przy utworzeniu pierwszego czytnika biometrycznego będą miały
BIO ID = 0. Dla tych kart naliczenie właściwego Wzoru Bio ID nastąpi automatycznie, kiedy
użytkownik karty wprowadzi odcisk palca. Po określeniu biometrycznego czytnika, każdy nowy
identyfikator otrzyma automatycznie kod BIO ID, który jest wyświetlony w polu ‘ Bio szablon
ID’, po zapisaniu danych. Możliwe jest ręczne naliczenie poprzez wybór w oknie "Advanced
settings" i przyciśnięcie ‘Calculate1’ (Licz 1’), aby ponownie przeliczyć wybrany identyfikator
lub ‘Calculate all‘ (Licz wszystko), dla wszystkich identyfikatorów w bazie, włącznie z tymi,
które nie mają numeru 0). Jeżeli pole zostanie puste lub wyświetli się zero, oznacza to, że
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system nie może obliczyć BIO ID i kod musi być wprowadzony ręcznie lub odczytany
bezpośrednio z czytnika biometrycznego. Aby uzyskać kod bezpośrednio z karty, użyj okna
‘Get Bio ID’ (Pobierz Bio ID) . Wybierz czytnik z listy, kliknij na przycisk ‘ID’ i przyłóż
identyfikator do czytnika biometrycznego.
Właściciel: wybierz z listy, aby przydzielić identyfikator do pracownika; kiedy przypisany kod
zostanie wybrany, imię i nazwisko zostaną wyświetlone w polu. Pole pozostanie puste, jeżeli
kod nie zostanie
przypisany. Przyciśnij przycisk […], wyświetli się ekran ‘Wszyscy
użytkownicy kart.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
‘Get BIO ID’ (Pobierz Bio ID): pojawi się po zaznaczeniu okna ‘Zaawansowane
ustawienia’. Aby wpisać bezpośrednio Bio ID z czytnika biometrycznego (BioProx lub
BioFlex), wybierz czytnik wpisowy z listy, kliknij na przycisk ‘ID’ i przyłóż identyfikator do
wybranego czytnika. Bio ID powinien pojawić się w polu ‘ Bio szablon ID’.
Wskazówki i uwagi
Zapisywanie Bio ID z BioPass i BioFlex + Klawiatura.
Kiedy używamy w systemie czytników BioPass lub BioFlex z czytnikami wyposażonymi w
klawiaturę, system nie pyta o karty. Pomimo tego, identyfikator, nawet jeżeli nie istnieje
fizycznie, musi być przydzielony do każdej osoby. W tym wypadku ‘Technologia/Format karty’
musi być ustawiona na ‘Wiegand/Dziesiętny’ (nawet jeżeli karty nie są używane), a format Bio
Wiegand musi być ‘Standard 26 bits’. Kod karty może być wpisany ręcznie w polu ‘Kod’ lub
używając funkcji ‘Stwórz grupę identyfikatorów’. System może obliczyć Bio ID, który jest w tym
przypadku taki sam, jak kod karty. Kod PIN używany w klawiaturze, podłączonej do BioFlex,
będzie tym samym Bio ID, który może mieć maksymalnie 5 cyfr kodu (maks. 65535).
Zmiana kodu karty lub formatu.
Po zmianie kodu karty ponowne obliczenie kodu Bio ID jest niezbędne dla tej karty (przycisk
‘Licz 1’). W przypadku konieczności modyfikacji ‘Formatu identyfikatora’ lub ‘Formatu Bio
Wiegand’, ponowne obliczenie Bio ID dla wszystkich kart (przycisk ‘Licz wszystko’) jest
konieczne, wraz z inicjalizacją czytników biometrycznych (z ekranu “Rozpoznanie”).
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3.7.1. Szukanie identyfikatora
Wyświetli listę wszystkich przydzielonych identyfikatorów.
Kliknij podwójnie na ikonę “Szukaj”, znajdującą się na pasku ikon.
Wykonaj przeszukiwanie zgodnie z typem, statusem lub właścicielem.
Aby znaleźć identyfikator zgodnie z jego typem, statusem lub właścicielem :
 kliknij na ikonę “Szukaj” lub przyciśnij klawisz funkcyjny “F10”,
 wybierz żądany typ, status lub właściciela,
 kliknij ponownie na ikonę “Szukaj”,
 jeżeli identyfikator jest przydzielony, szczegóły identyfikatora wyświetlą się na ekranie.
o jeżeli identyfikator nie zostanie znaleziony, pole pozostanie puste, a ekran będzie
miał odcień szarości,
 kliknij na ikonę “Szukaj”, aby wyświetlić wszystkie identyfikatory przydzielone.
Wyszukiwanie identyfikatora przez jego cały kod lub jego część.
Przyciskając ikonę “Szukaj”, jeżeli pierwszy znak kodu został wpisany, system wyświetli
wszystkie identyfikatory, które rozpoczynają się tym znakiem, po ponownym przyciśnięciu
ikony “Szukaj ”.
Przykłady:
Wpisz w pole “Kod”

System wyświetli wszystkie karty przydzielone

32

Zaczynające się cyframi “32”

32%45

Zaczynające się od “32”, które zawierają znak “45”

_ _ _ _32_ _

Zawierające znaki "32" na 5 i 6 pozycji kodu

Uwaga:
% zamieni kilka znaków
_

(kreska) zastępuje jeden ze znaków
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3.7.2. Grupa identyfikatorów
Z pomocą tego ekranu można stworzyć lub skasować grupę identyfikatorów jedną komendą.
Ekran jest dostępny przez menu “Parametr - Identyfikator” lub “Narzędzia – Stwórz grupę
identyfikatorów” .
3.7.2.1. Utwórz grupę identyfikatorów
Utwórz grupę identyfikatorów, używaj jednego polecenia.

Pola
Pierwszy kod karty: wpisz osiem znaków przypisanych do pierwszego identyfikatora.
Uwaga: początkowy, wspólny kod karty może być ustawiony na ekranie “Narzędzia - Opcje Główny”.
Ilość: wpisz lub wybierz ilość identyfikatorów, które chcesz utworzyć. Maksymalna ilość zależy
od typu zainstalowanego klucza.
Typ: wybierz technologię identyfikatorów z wyświetlonej listy (Magnetyczny, Wiegand, itd.).
Uwaga: wybór technologii umożliwi przesłanie danych do czytnika. Tylko dane kompatybilne z
tą technologią będą wysłane do czytnika.
Pozycja do zwiększenia (pomiędzy 0 i 8): zdefiniuj pozycję znaku do zwiększenia z ciągu 8
znaków, z których zbudowany jest kod. Opcja ta pozwala na utrzymanie grupy znaków jako
koniec kodu. Aby używać tej funkcji, trzeba wykorzystywać tylko znaki dziesiętne, licząc od
pozycji do zwiększenia.
Przykład
Pierwszy kod karty

Pozycja do zwiększenia

Następny kod:

12345ABC

5

12346ABC

Stwórz również właścicieli kart: utwórz jednocześnie grupę identyfikatorów i powiąż ją z
użytkownikami kart:
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Podstawowe parametry: dane pracowników, z którymi grupa dostępu “Anytime
Anywhere” jest powiązana.
 Ustaw parametry takie jak: wpisz dane użytkownika, którego parametry będą stanowiły
wzór dla nowych identyfikatorów.
3.7.2.2. Grupa identyfikatorów - Usunięcie
Usuń grupę identyfikatorów, używaj jednego polecenia.

Pola
Pierwszy kod karty: wpisz osiem znaków kodu przydzielonego do identyfikatora.
Ilość: wpisz lub wybierz ilość identyfikatorów, które będą przeznaczone do usunięcia.
Maksymalna ilość identyfikatorów zależy od zastosowanego kontrolera i ograniczenia w
kluczu.
Pozycja do zwiększenia (pomiędzy 0 i 8): zdefiniuj pozycję znaku do zwiększenia z ciągu 8
znaków, z których zbudowany jest kod. Opcja ta pozwala na utrzymanie grupy znaków jako
koniec kodu. Aby używać tej funkcji, trzeba wykorzystywać tylko znaki dziesiętne, licząc od
pozycji do zwiększenia.

Przykład
Pierwszy kod karty

Pozycja do zwiększenia

Następny kod:

12345ABC

5

12346ABC

Usuń również właścicieli kart: skasuj jednocześnie grupę identyfikatorów i powiązanych z
nią użytkowników kart.
Usuń wszystkie nieprzypisane identyfikatory: skasuj wszystkie, nieprzydzielone do
użytkownika karty tj. tymczasowe karty.
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Usuń wszystkich skasowanych właścicieli kary: przyciśnij klawisz, aby usunąć z bazy
danych skasowanych użytkowników.

3.8. Wszyscy użytkownicy kart
3.8.1. Wszyscy użytkownicy kart - Podstawowe pojęcia
Każdy posiadacz identyfikatora, pracownik, gość lub pracownik ochrony muszą posiadać
autoryzację dostępu do danego miejsca, a te dane muszą być wcześniej zapisane w bazie
danych. Aby uzyskać dostęp dla danych gości lub ochrony, należy wybrać jeden z ekranów
“Parametry - Gość” lub “Moduł - Ochrona”.
W ekran “Parametr” – “Wszyscy użytkownicy kart” można opisać wszystkie szczegóły
dotyczące użytkowników, pracowników, odwiedzających, itd. Menu jest podzielone na sześć
zakładek:
 Główny
 Dostosowanie
 Osobisty
 Exceptions(Wyjątki)
 Położenie
 Schedule AG (Harmonogram GD)
Wskazówki i uwagi
Szybkie definiowanie danych.
Obowiązkowym polem do stworzenia użytkownika jest pole ‘nazwisko’, a domyślną grupą
dostępu, przypisaną do nowego użytkownika, będzie “Anytime Anywhere”.
3.8.2. Wszyscy użytkownicy kart – Główny.
Na tym ekranie możemy wpisać ogólne informacje o użytkowniku identyfikatora.
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Pola
Wyświetl fotografię: zaznacz to okno, aby wyświetlić zdjęcie pracownika.
Pokaż usunięte: zaznacz to okno, aby wyświetlić skasowanych użytkowników identyfikatorów;
to okno jest niezaznaczone - domyślnie.
Kliknij na przycisk ‘Usuń’ (w pasku narzędzi), aby skasować posiadacza identyfikatora z bazy
danych. Skasowani posiadacze identyfikatorów nie są z niej usuwani, lecz zostają zapisani
jako ”Skasowani” i nie są wyświetlani jako domyślni.
Działania przy kasowaniu posiadacza karty:
 użytkownik identyfikatora zostaje sklasyfikowany jako “Skasowany”,
 odpowiadający mu identyfikator jest usuwany,
 identyfikator jest dodawany do listy ‘nie przypisane’ identyfikatory,
 weryfikacja nie jest przeprowadzana,
 dane znikną z ekranu użytkowników kart, aż nie zaznaczymy opcji “Pokaż usunięte”.
Uwaga: tylko przydzielone karty są brane pod uwagę przy naliczaniu limitu, wynikającego z
zastosowanego klucza (dongle).
Nazwisko i Imię: wpisz imię i nazwisko użytkownika. Istnieje możliwość utworzenia
użytkowników o tym samym imieniu i nazwisku. W tym przypadku należy zaznaczyć opcję
“Pozwalaj na duplikowanie nazw użytkowników kart” w menu “Narzędzia – Opcje - Główny".
Numer: wpisz numer identyfikatora.
Typ: wybierz typ użytkownika (Pracownik, Gość lub Ochrona); ten parametr nie pojawi się na
ekranie “Parametr - Gość” lub “Moduł - Ochrona ”.
Firma: wpisz nazwę firmy, w której pracuje użytkownik.
Zdjęcie pracownika: kliknij na ten przycisk.
 przycisk „Wybierz zdjęcie”: aby wybrać nazwę pliku, który zawiera zdjęcie pracownika
(format jpg lub bmp),
 przycisk „Usuń zdjęcie”: aby usunąć zdjęcie pracownika
 przycisk
„Zrób
zdjęcie:
aby
otworzyć ekran “Video Capture” :
Użytkownicy,
posiadający kamerę
wideo lub kamerę web, mogą
odtwarzać i zatrzymać wideo strumień,
wybrać żądany rozmiar zdjęcia i
przesuwając myszką po zdjęciu w
pauzie, wybrać najlepszy fragment
zdjęcia.
 Przyciśnij,
aby
drukować
identyfikator lub żeby zdefiniować
układ drukowania identyfikatorów:
Więcej informacji znajdziesz w dziale
“Wszyscy użytkownicy kart – Moduł
drukowania identyfikatorów” .
Lokalizacja:
Dział: wybierz dział, w którym pracuje pracownik z listy lub utwórz nowy, przyciskając […].
Telefon: możesz wpisać telefon służbowy, komórkowy, itd.
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Identyfikator:
 Stwórz nowy: stwórz nowy identyfikator i powiąż go z pracownikiem (na ekranie
“Identyfikator” ),
 Przydziel: przydziel istniejący identyfikator,
 Edytuj: wyświetl szczegóły identyfikatora (w celu modyfikacji),
 Usuń: usuń przypisany identyfikator,
Uwagi: użytkownik nie może posiadać kilku identyfikatorów w tej samej technologii.
 Biometrics data (Dane biometryczne): utwórz, zmodyfikuj lub skasuj wzór odcisku
palca pracownika (aby uzyskać więcej informacji, sprawdź rozdział “Wszyscy
użytkownicy kart – Biometryczne dane” ).
Dostęp:
Grupa dostępu: wybierz grupę dostępu z listy lub stwórz nową poprzez kliknięcie na
przycisk […] .
Osobisty program tygodniowy: wybierz osobisty program tygodniowy z listy lub kliknij na
przycisk […], w celu stworzenia nowego; program będzie używany tylko wtedy, gdy grupa
dostępu wybranego użytkownika zostanie zdefiniowana jako <Use Personal WP> (używaj
osobistego programu tygodniowego).
Kod PIN : wprowadź osobisty kod użytkownika, aby wprowadzać ten kod kiedy używasz
czytników z klawiaturą; kod jest wspólny dla wszystkich używanych technologii.
Osobisty poziom alarmu: wybierz osobisty poziom alarmu z przedziału 0 i 7; ten poziom
alarmu będzie używany tylko wtedy, gdy grupa dostępu zostanie przedefiniowana na <Use
personal crisis level> ( Używaj osobistego poziomu alarmu).
Od dnia: zaznacz datę początkową, od której użytkownik będzie miał ważną autoryzację.
Wpisz datę lub wybierz z listy używając strzałki kierunkowe.
Do dnia: wpisz datę i czas, od którego będzie ważny identyfikator. Wpisz datę lub wybierz z
listy używając strzałek kierunkowych.
Uprawomocniony: zaznacz to okno, aby zatwierdzić używanie identyfikatora; gdy nie
uprawomocniony identyfikator znajduje się w bazie, jego użycie jest niemożliwe.
Aby zdefiniować okres uprawomocnienia:
 odznacz (wyczyść) okienko “Uprawomocniony”,
 zaznacz okienko “Od dnia” i / lub “Do dnia”,
 ustaw okres trwania uprawomocnienia “Od dnia” i/ lub “Do dnia”,
 zapisz.
Uwaga: jeżeli wybrana data ważności jest datą przeszłą, okienko “ Uprawomocniony” będzie
zaznaczone automatycznie. Poniżej daty uprawomocnienia identyfikator zostanie uznany za
nieważny. Co 30 minut, o xx:15 i xx:45, program sprawdza czy nowi użytkownicy kart oczekują
na uprawomocnienie lub usunięcia uprawomocnienia, w tym przypadku dane definicje są
wysyłane do kontrolera. Częstotliwość sprawdzania może być zmieniona przez ekran
‘Narzędzia - Opcje - Komunikacja’ (domyślnie: 30 minut).
Ustaw jako domyślny: po zaznaczeniu tego okna użytkownik tej karty służy jako odniesienie
przy tworzeniu nowych użytkowników. Jego dane są kopiowane i pojawiają się automatycznie
na ekranie nowo tworzonych użytkowników.

Wskazówki i uwagi
‘Automatyczna, negatywna autoryzacja’ użytkownika karty, jeżeli karta jest nieużywana
przez X dni.
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Istnieje możliwość wybrania opcji automatycznej odmowy dostępu dla użytkowników kart,
którzy nie używali swojej karty przez okres X dni. Sprawdzanie odbywa się co noc o godzinie
00:45.
Przykład:
Jeżeli tak skonfigurujemy system, że odmówimy dostępu użytkownikom, którzy nie dokonywali
próby autoryzacji przez okres 3 dni.
2

23:00
John SMITH
przyłożył
identyfikator
ostatni raz

3

4

5

Dzi
eń

1

00:45
John SMITH
nie będzie
mógł już
wejść

Użytkownik użył swój identyfikator dnia ‘1' (o dowolnej porze!) i będzie miał dostęp w dniu ‘2',
‘3' oraz ‘4'. Jeżeli nie użyje identyfikatora do czytnika przez okres trzech dni, system
automatycznie zabroni dostępu dnia ‘5' o godzinie 00:45 .

Sposób działania :


wyjdź z aplikacji Amadeus 5 i poszukaj pliku Amadeus5.ini w głównym folderze,



otwórz plik za pomocą ‘Notatnika’ i sprawdź następujący wpis:
AutomaticInhibition = 0
Jeżeli powyższy napis się nie pojawi, uruchom aplikację , przejdź do “Narzędzia - Opcje”
i kliknij “OK”. Ta operacja odbuduje plik ini i umieści wszystkie uaktualnienia zgodnie z
ostatnią, zainstalowaną wersją,



ustaw wartość na żądaną ilość dni, po których autoryzacja będzie negatywna .
Aby zabronić wejścia po okresie trzech dni braku aktywności użytkownika karty, należy
wpisać 3 jak poniżej:
AutomaticInhibition = 3



Zapisz, zamknij ten plik i wykonaj restart aplikacji Amadeus 5.

Uwaga : opcja ta może pracować prawidłowo tylko wtedy, gdy komputer nadzoruje stale
system kontroli dostępu.
3.8.3. Wszyscy użytkownicy kart – Moduł drukowania identyfikatorów
Moduł pozwala na tworzenie i drukowanie identyfikatorów zgodnie z zaprojektowanym wzorem
karty bezpośrednio z ekranu “ Wszyscy użytkownicy kart - Główny”. Dostęp do modułu jest
poprzez przycisk “Przyciśnij aby drukować identyfikator lub żeby zdefiniować układ
drukowania identyfikatorów” na ekranie “Wszyscy użytkownicy kart - Główny” .
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Po kliknięciu tego przycisku pojawią się dwie zakładki:
 Podgląd: wyświetla podgląd układu drukowania. Przy pierwszej edycji wyświetli się
domyślny układ,
 Modyfikacja: pozwala na edycję układu identyfikatora.

Sposób działania
Zakładka ‘Modyfikacja’ zbudowana jest w oparciu o profesjonalne narzędzie Active Report .
W instrukcji umieszczono tylko podstawowe wskazówki do narzędzia:
 Przesunięcie wybranych pól: wybierz ‘Strzałkę’ z okna ‘Detail’, przeciągnij i upuść
pole na żądaną pozycję układu identyfikatora.
 Dodaj nowe pole : wybierz typ pola z wyświetlonych narzędzi i upuść je na układ,
 Dodaj pole z bazy użytkowników: kliknij na menu View - Explorer. Dwa okna pojawią
się po lewej stronie ekranu. Uchwyć wybrane pole i upuść je w dowolne miejsce układu
identyfikatora,
 Zmień tło: wybierz istniejące tło. Wybierz z ‘Property ToolBox’ pole “Picture”, kliknij na
przycisk […] i przeglądaj komputer w celu znalezienia pliku graficznego,
 Zmień tekst w etykiecie/oknie tekstowym: wybierz pole i edytuj tekst w oknie ‘Property
ToolBox’, ‘Caption’ (w etykiecie) lub ‘Text’ (w polu tekstowym). Nie zmieniaj ‘Nazwy’,
 Zapisz zmiany w zmienionym układzie: kliknij na zakładkę “Podgląd” i wybierz ‘Tak’.
Dokonane zmiany są wyświetlane w oknie “ Podgląd”. Domyślny układ identyfikatora jest
zapisany w folderze aplikacji pod nazwą “_bp.rpx”.
Różne układy identyfikatorów mogą być zapisane w folderze \Reports\BP w formacie RPX .
Zapisane układy pojawią się w oknie kombi na ekranie “Wszyscy użytkownicy kart - Główny”,
na lewo od przycisku drukowania identyfikatora (poprzedni układ jest automatycznie zapisany
jako « layout1 »). Istnieje możliwość zapisania wielu układów identyfikatorów i drukowania ich
w zależności od indywidualnych potrzeb. Wystarczy wybrać wzór układu z wyświetlonej listy.
Ostrzeżenie:
 nie kasuj żadnych domyślnych zdjęć ( zdjęć użytkowników kart) z układu identyfikatora,
 nie kasuj ikony ADO z układu,
 nie przesuwaj, zamykaj lub zmieniaj okna ‘Property ToolBox’,
 w przypadku wykonania jednej z powyższych czynności, musisz przejść do domyślnego
układu: wyjść z ekranu “Wszyscy użytkownicy identyfikatorów”, przejść do folderu aplikacji
i skasować plik “_bp.rpx”.
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3.8.4. Wszyscy użytkownicy kart – Biometrics data (Biometryczne dane)
Ekran ten umożliwia tworzenie, modyfikację i skasowanie szablonów odcisków palców
użytkowników poprzez menu “Wszyscy użytkownicy kart - Główny” oraz przycisk ‘Biometrics
data‘ (Biometryczne dane).
Sposób działania
Kiedy skonfigurujemy czytnik biometryczny jako ‘Czytnik wpisowy’, możemy wprowadzić
odciski palców istniejących użytkowników. Informacja , która została stworzona w procesie
wczytywania, jest zapisana jako ‘Szablon’. Szablon zawiera jeden odcisk palca i jest
powiązany z kodem karty oraz innymi danymi użytkownika. Każdy szablon jest zapisany
dwukrotnie: w bazie danych aplikacji Amadeus 5 oraz w aktywnym czytniku biometrycznym.


Wybierz z listy w oknie odpowiedni czytnik biometryczny (Na tej liście znajdują się tylko
czytniki zdefiniowane jako ‘Czytniki wpisowe’).



Przyciśnij ‘Wpisz’, aby wpisać odcisk palca i postępuj zgodnie z instrukcją, która pojawi
się na ekranie. Na ekranie powinna pojawić się wiadomość “Umieść palec na sensorze”.



Trzymaj palec na czytniku tak długo, aż pojawi się graficzny obraz odcisku palca na
ekranie i informacja “Usuń palec. Gotowy do zapisania”.



Przyciśnij przycisk ‘Zapisz’, aby zapisać odcisk palca i przesłać go do aktywnych
czytników biometrycznych.

Pola
Wybierz czytnik wpisowy: zaznacz w oknie.
Krok 1: Wpisz swój odcisk palca:
Enroll (Wpisz): kliknij, aby wpisać odcisk
palca lub dokonać
nowego wpisu
istniejącego odcisku.
New (Nowy): dodaj dodatkowy szablon dla
tego samego użytkownika. W każdym
szablonie może być zapisany nowy wzór,
w miejsce istniejącego palca. Wpisując
istniejący palec dwukrotnie, zwiększasz
prawdopodobieństwo
prawidłowego
odczytu przez czytnik biometryczny.
Delete (Skasuj): skasuje odcisk palca z
bazy danych i usunie go z czytnika
biometrycznego. Pasek postępu na dole
ekranu wskaże postęp usuwania.
Zdjęcie odcisku palca:
 Jakość: jakość punktów w szablonie. Minimalna, satysfakcjonująca jakość jest 50 (3
niebieskie gwiazdy).
 Zawartość: zawartość punktów w szablonie. Minimalna, satysfakcjonująca ilość wynosi
70 (4 niebieskie gwiazdy).
Krok 2: Zaakceptuj szablon:
Palec: wskaż, który palec ręki został wpisany.
 Utwórz palec pod przymusem: zaznacz tę opcję w sytuacjach wymuszenia wejścia.
Próg bezpieczeństwa: próg związany z jakością i zawartością informacji o odcisku palca.
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Uwaga: kiedy wybrany jest próg ‘Żaden’, następuje akceptacja np. odcisku dyrektora,
nawet, jeżeli jego weryfikacja jest negatywna. (Uważaj, bo takie ustawienie może
spowodować ryzyko kradzieży identyfikatora, a co za tym idzie, wejścia osoby postronnej).
Download Template (Download szablonu): kliknij, aby wysłać bieżący wzór do
wszystkich czytników biometrycznych w systemie. Pasek postępu na dole ekranu wskaże
postęp wysyłania.
Przyciski [][] [][]: przeglądaj poszczególne szablony użytkowników kart.
Save (Zapisz): kliknij, aby zapisać wprowadzone szablony i wysłać je do czytników
biometrycznych.
Exit (Wyjście): kliknij, aby zamknąć ekran.

Wskazówki i uwagi
Sugerowany palec.
Rekomendujemy użycie palca wskazującego, środkowego lub serdecznego. Unikaj używania
pozostałych palców, ponieważ ich przyłożenie do sensora jest niewygodne.
Umieszczenie palca.
Umieść palec na czytniku, pokryj palcem cały obszar sensora, aby uzyskać najlepszy efekt.
Dotykając sensor tak jak przyciskasz przycisk, uzyskasz odcisk, który będzie czytelny.
Skasowanie szablonu użytkownika karty.
Kiedy użytkownik zostanie skasowany, jego wszystkie szablony zostaną również usunięte z
bazy oraz czytnika.
Zarządzanie identyfikatorami.
W przypadku zgubienia identyfikatora i prośbie otrzymania nowego, bez ponownego wpisania
odcisku palca, należy postępować w następujący sposób:


na ekranie “Wszyscy użytkownicy kart” , wybierz odpowiedniego użytkownika z listy,



przyciśnij ‘Edytuj’, aby otworzyć ekran “Identyfikator”,



w polu ‘Kod’ wpisz kod nowego identyfikatora i zapisz,





wybierz ‘Zaawansowane ustawienia’ i przyciśnij ‘Licz 1’. Operacja naliczy nowy kod Bio
ID dla nowego użytkownika,
zapisz, wyjdź i wróć do ekranu “Wszyscy użytkownicy kart”,
kliknij na ‘Biometryczne dane’ i przyciśnij ‘Download szablony’: operacja spowoduje
odzyskanie dotychczasowego szablonu czytnika biometrycznego i wysłanie go z innym
kodem BIO ID do systemu i czytnika.

Zakłócenia w downloadingu.
W przypadku zakłóceń w wysyłaniu szablonów, operacja zostanie odłożona i umieszczona
jako zadanie oczekujące. Uruchomienie zadania oczekującego nastąpi po przywróceniu
komunikacji.
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3.8.5. Wszyscy użytkownicy kart - Osobisty
Ekran wyświetla wszystkie osobiste informacje o użytkowniku identyfikatora.
Pola
Adres:
wpisz
adres
użytkownika
identyfikatora, telefon i
numer faksu.
Opis:
opisz
nowo
wprowadzone dane.
Numer
samochodu:
wpisz
numer
rejestracyjny samochodu
użytkownika; dane te są
wykorzystane w module
parkingowym.
ID:
nadaj
pracownikowi.

numer

Uprzywilejowania: można nadać pewne uprzywilejowania lub ograniczenia użytkownikom
karty:
 Zatrzymanie karty – czytnik z napędem,
 Bez APB, czasowego Anti-Passback,
 Brak dostępu w czasie dni wolnych,
 Reset poziomu APB podczas download, (ustawienie domyślne),
 Administrator: zaznacz to okno w celu zdefiniowania użytkownika jako nadzorcę.
Uwaga: administrator jest osobą, która może eskortować innych użytkowników lub
zainicjować wysłanie kodu 99 do komputera, przy zbliżeniu identyfikatora do tego
samego czytnika dwukrotnie (w czasie 15 sekund).
 Potrzeba konwoju: zaznacz okno, aby przydzielić obowiązek eskortowania tego
użytkownika karty.
Uwaga: funkcja eskorty wymaga podwójnej autoryzacji w ciągu 10 sekund, w tym
samym czytniku. Aby ustawić tę opcję w określonym czytniku, wybierz ‘Eskorta’ na
ekranie “Parametr – Kontroler – Czytnik – Tryb kontroli”.
Prosta eskorta: jeżeli nie wybierzemy opcji “Potrzeba konwoju” ani “Administrator”,
wszyscy użytkownicy mogą być eskortowani przez dowolnego, innego użytkownika
karty.
Eskorta z nadzorcą: po zaznaczeniu “Potrzeba konwoju”, eskortowanie będzie możliwe
tylko przez Nadzorcę, tj. innego użytkownika karty, któremu nadano uprawnienia
‘Administrator’.
Uwaga : jeżeli wybierzemy opcję “Potrzeba konwoju” i “Administrator”, użytkownicy kart
nie będą wymagali eskorty aby wejść, gdy nie zaznaczymy opcji ‘Eskorta’ w wybranym
czytniku.
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Grupa użytkowników parkingu: wybierz grupę użytkowników parkingu z listy lub utwórz
nową przez kliknięcie przycisku […], opcja używana z modułem parkingowym.
Program windy: wybierz grupę autoryzacji windy z listy lub utwórz nową przez kliknięcie na
przycisk […], opcja używana z modułem windy.
3.8.6. Wszyscy użytkownicy kart - Położenie
Lokalizuje pracowników w celu sprawdzenia obecności i ułatwia ewakuację z określonych
miejsc. Informacja jest wyświetlana na podstawie danych o ostatnim użyciu karty w określonym
czytniku.
Pola
Dane o ostatnim użyciu karty są
automatycznie uaktualniane przez
system.
 Data ostatniego przejścia,
użycia karty przez użytkownika
w czytniku.
 Ostatnie użycie czytnika
(przejście) dla określonego
użytkownika.
 PoziomAnti-passback
po
wybraniu
drogi
przejścia
użytkownika.
Reset : przyciśnij przycisk, aby
wykonać reset poziomu globalnego
Anti-Passbacku użytkownika karty.
Reset całości: kliknij na ten przycisk, aby wykonać reset poziomu globalnego Anti-Passback
dla wszystkich użytkowników kart.
Reset Area: reset strefy danego użytkownika karty.
Reset Area All: reset strefy wszystkich użytkowników kart.
3.8.7. Wszyscy użytkownicy kart - Dostosowanie
Numer identyfikatora i data jego
przydzielenia są wyświetlone na tym
ekranie. Pola te są dostępne we
wszystkich raportach użytkowników kart:
wszyscy użytkownicy kart, goście,
ochrona,
przejścia
przez
drzwi,
szczegóły patrolu.
Na ekranie wyświetlone są dodatkowe
pola, które można wypełnić tekstem.
Cztery z nich można wypełnić dowolnym
tekstem. Tytuły tych pól można opisać
na ekranie “Parametr – Dopasuj
etykietę” .
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Poza tymi etykietami użytkownik może dodać nieograniczoną ilość pól przez ekran “Parametr –
Dopasowanie pola” . Pola mogą być zdefiniowane jako tekstowe, data, logiczne i numeryczne.
Pole tekstowe i numeryczne mogą być wyświetlone jako kombi .
Lista wartości powinna być wpisana oddzielnie przez zastosowanie <;> w odpowiednim polu
na ekranie “Dopasowanie pola” .
Uwaga: po zapisaniu, odpowiednie pola wyświetlą się na ekranie ‘Wszyscy użytkownicy kart Dostosowanie’, zmiana jego nazwy lub typu jest niemożliwa. Istnieje możliwość skasowania
tego pola.
3.8.8. Wszyscy użytkownicy kart – Exceptions (Wyjątki)
Z tego ekranu można uprawnić lub
zakazać tymczasowo dostępu dla
jednego (lub większej ilości) osób.
Wybierz użytkownika z listy i kliknij na
przycisk Add exception
(Dodaj
wyjątek). Amadeus 5 sprawdza
wszystkie wyjątki z tą samą
częstotliwością, co uprawomocnienia
(domyślnie co 30 minut z możliwością
zmiany na ekranie ‘Narzędzia - Opcje
- Komunikacja’).
Dla każdego użytkownika karty
system sumuje wszystkie wyjątki.
Jeden rząd odpowiada jednemu
czytnikowi.
Aby skasować wyjątek, kliknij na
przycisk [] zlokalizowany na końcu linii.
Kliknij przycisk Add exception (Dodaj wyjątek) , pojawi się nowy ekran, w którym można
wpisać datę i godzinę modyfikacji dostępu dla wybranego czytnika w powiązaniu z programem
tygodniowym. Po kliknięciu na klawisz Zapisz, nowy wyjątek zostanie wpisany do systemu i
wyświetlony na poprzednim ekranie.
Uwaga: wyjątki omijają definicje grup dostępu dla wybranego czytnika (czytników) i pojawiają
się jako uzupełnienie istniejącej grupy dostępu. Jeżeli dostęp użytkownika kart nie jest
uprawomocniony, nie zostanie udzielony dostęp w czytniku, który został zdefiniowany jako
wyjątek.

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

69

3.8.9. Wszyscy użytkownicy kart – Schedule AG (Harmonogram GD)
Opcja pozwala na tymczasowe użycie
karty z jednej grupy dostępu (GD) w
innej grupie dostępu.
Wybierz określonego użytkownika z
listy użytkowników kart i kliknij na
przycisk Add Schedule AG (Dodaj
Harmonogram GD). Amadeus 5
sprawdzi wszystkie terminarze GD z tą
samą częstotliwością co częstotliwość
uprawomocnienia (domyślnie co 30
minut), istnieje możliwość
zmiany
częstotliwości na ekranie ‘Narzędzia Opcje - Komunikacja).

Dla każdego użytkownika wyświetlone są wszystkie harmonogramy GD. Jeden rząd
odpowiada jednemu harmonogramonowi GD. Aby skasować harmonogram GD, kliknij na
przycisk [] na końcu linii.
Kliknij na Add sheddule AG (Dodaj terminarz GD), pojawi się nowy ekran do wpisania daty i
godziny GD oraz do modyfikacji i wyboru nowego, tymczasowego terminarza GD. Jeżeli data
zakończenia jest pominięta, to modyfikacja jest uważana jako zdefiniowana. Aby zapisać,
kliknij na przycisk Zapisz.
Uwaga: nowa, tymczasowa GD nie jest dodawana do istniejącej GD, ale ją zastępuje.
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3.9. Gość
System odróżnia gości od pracowników. Na ekranie “Parametr - Gość” można sprawdzić i
zmodyfikować informacje przeznaczone tylko dla gości.

Przykład
Opcja pozwala stworzyć możliwość wydania tymczasowego identyfikatora gościom przez
recepcjonistę lub pracownika ochrony na wejściu, bez konieczności dostępu do głównej bazy
danych pracowników.
Uwaga: ekran jest identyczny z ekranem “Parametr – Wszyscy użytkownicy kart” poza polem
“Typ” , które zdefiniowane jest jako gość.
Jeżeli zdefiniujemy użytkownika jako “Gość”, pojawi się nowa zakładka dla opisania informacji
o nim.

Pola w zakładce Gość
Wizytowana osoba: wybierz z listy użytkowników kart.
Lokalizacja wizytowanej osoby: wpisz, gdzie gość chce uzyskać dostęp.
Cel wizyty: określ cel wizyty.
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3.10. Moduł Wiele Firm
3.10.1. Moduł Wiele Firm – Podstawowe pojęcia.
Ekran "Firma" jest używany, gdy program obsługuje więcej niż jedną firmę, a Amadeus 5 jest
współużytkowany przez więcej niż jedną firmę. W praktyce każda firma pracuje wirtualnie
niezależnie od innych.
Kiedy użytkownik zaloguje się do systemu, będzie miał podgląd tylko do swojej części bazy
danych (użytkownicy kart, kontrolery, itd.). Użytkownik nie będzie miał dostępu do danych
innych firm do czasu, aż nie otrzyma nazwy użytkownika oraz hasła innej firmy, oraz nie
wyloguje się i zaloguje ponownie.
Wszystkie kontrolery są podłączone do głównej stacji roboczej, która wykonuje odpytywanie
systemu.
Logując się do systemu po raz pierwszy, logujemy się jako domyślny użytkownik z domyślnej
firmy (Building Management) i posiadamy uprawnienia administratora. Jeden użytkownik
systemu zostanie utworzony dla każdej firmy i dodatkowy do zarządzania współdzielonymi
obszarami (czytnikami).
Co zrobić:


sprawdź czy klucz (dongle) pozwala na użycie modułu wiele firm w aplikacji: otwórz
ekran ‘Pomoc – O programie Amadeus 5’ i sprawdź czy w definicji klucza pojawi się litera
“M“,



aktywuj moduł wiele firm i wyświetl opcję ‘Firma’ na ekranie : zaznacz opcję ‘Wiele Firm’
na ekranie “Narzędzia - Opcje -Główny”,



utwórz inne firmy, które będą współdzielić aplikację: użytkownik powinien utworzyć firmy
na ekranie "Parametr - Firma",



przydziel użytkownika do każdej firmy: utwórz na ekranie "Parametr - Użytkownik"
użytkownika, który będzie odpowiedzialny za ustawienia w systemie definicji dla
poszczególnych firm,



modyfikacja domyślnej nazwy i hasła firmy: dokonaj zmian na ekranach "Parametr Użytkownik" oraz "Parametr - Firma" i zapamiętaj te dane,



każdy użytkownik ustawia parametry systemu we własnej firmie.

Przykład
W budynku znajdują się dwie firmy: Firma A i Firma B; każda firma
zajmuje własne piętro i jest całkowicie niezależna od drugiej. Po
wejściu do systemu jako domyślny użytkownik i aktywowaniu funkcji
Wiele Firm na ekranie “Narzędzia - Opcje - Główny”, utwórz firmy:
Firmę A, Firmę B i Wspólne Obszary oraz zmień nazwę domyślnej
firmy; wspólne wejścia są zawsze zarządzane przez oddzielną
jednostkę, utworzoną do tego celu.
Utwórz następujących użytkowników: Irek w Firmie A, Adam w Firmie B i Paweł we Wspólne
Obszary, przydzieli każdego z nich do jego firmy oraz zmodyfikuj nazwę i hasło domyślnego
użytkownika. Irek może wejść do systemu i ustawiać parametry w Firmie A (użytkowników
kart, kontrolerów…..), Adam może wejść do systemu i ustawiać parametry Firmy B, a Paweł
może dokonać tych samych czynności w jednostce Wspólne Obszary.
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Wskazówki i uwagi
Domyślny użytkownik.
System definiuje domyślnie użytkownika
"Building Management".

(nazwa: dds, hasło: dds) dla domyślnej firmy

Wyświetlanie nazwy użytkownika.
Nazwa firmy obecnego użytkownika jest zawsze wyświetlana w białym oknie po prawej stronie
paska narzędziowego.
Aplikacja wielomiejscowa.
Aplikacja Wiele Firm może być używana do instalacji , które są rozmieszczone w różnych,
odległych od siebie miejscach. Główna baza danych zawiera wszystkie informacje o firmach.
Użytkownik główny otrzyma nazwę i hasła do wszystkich miejsc (firm) i będzie miał dostęp do
różnych miejsc (firm) oraz możliwość kontroli zdarzeń każdej jednostki.
3.10.2. Firma.
Ekran "Firma" jest używany do tworzenia nowych firm w aplikacji Wiele Firm.
Pola
Nazwa: wpisz nazwę firmy.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.

View others companies events: oglądaj zdarzenia innych użytkowników.
Edit other companies exceptions: edytuj wyjątki użytkowników innych firm.
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3.10.3. Administrator.
Administrator jest to specjalny użytkownik, który posiada specjalne uprawnienia:
 tworzenie i kasowanie nowych firm, współdzielących aplikację,
 przydzielanie pierwszego użytkownika do każdej firmy,
 decydowanie kto będzie kolejnym administratorem,
 tworzenie i przywracanie bazy danych oraz dziennika.
Jeden administrator jest konieczny dla domyślnej firmy i jeden opcjonalnie dla każdej
następnej jednostki. Domyślny użytkownik zdefiniowany jest automatycznie przez system jako
administrator. Nie możemy skasować domyślnego użytkownika, ale możemy zmienić jego
nazwę. Kolejni utworzeni administratorzy mogą być dodawani i kasowani.
Tylko administrator może skasować firmę lub obszar z wykluczeniem własnej jednostki lub
utworzonej jako domyślą. Na ekranie użytkownika (administratora) nie pojawi się nawet taka
możliwość.
Użytkownika można zdefiniować jako administratora na ekranie "Parametr - Użytkownik".
3.10.4. Współdzielone informacje.
3.10.4.1. Właściciel rekordów: Ogólne zasady.
Każda firma tworzy własne rekordy oraz może wyświetlić, modyfikować i kasować własne
dane. Logowanie i wyświetlanie danych jest ograniczone przez system tylko do jednej firmy.
Dwie firmy nie mogą wybrać tej samej nazwy rekordów.
3.10.4.2. Wyjątki.
Powiązania pomiędzy firmami.
Jeżeli pracownik z Firmy A użyje identyfikatora w czytniku Firmy B, odmowa dostępu wyświetli
się w obu firmach.
Wspólne obszary.
Wspólne obszary i ich definicje są dostępne w trybie odczytu dla wszystkich użytkowników.
Tylko firma będąca ich właścicielem może dokonywać zmian.
A. Współdzielenie sieci kontrolera
Domyślną, współdzieloną siecią jest sieć (Network 1 na COM 1). Współdzielenie można
usunąć ręcznie.
B. Współdzielone czytniki
Przykład: Firma A jest właścicielem czytnika w wejściu głównym. Udostępnia (współdzieli)
czytnik Firmie B.
Firma A , która jest właścicielem czytnika, może udostępnić czytnik przez zaznaczenie
odpowiedniego okienka na ekranie "Parametr – Kontroler - Czytniki - Główny". Zaznaczając tę
opcję, zezwalamy wszystkim pracownikom na używanie tego czytnika. System automatycznie
zmieni jego grupę dostępu na domyślną "Anytime - Anywhere" (Zawsze – Wszędzie) dla
wszystkich firm i wyśle informacje do kontrolerów. Od tej chwili wszystkie firmy będą mogły
wybrać współdzielony czytnik dla dowolnej grupy dostępu, stworzonej ręcznie.
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Powiązany program tygodniowy powinien być albo:
 "Always" (Zawsze) lub dowolna nadana uprzednio nazwa - rekomendowane w celu
utrzymania pełnej kontroli nad dostępem,
 jakikolwiek program tygodniowy firmy, która współdzieli czytnik.
C. Współdzielenie komputera
Komputer może być używany przez kilka firm. Każda zmiana firmy wymaga wylogowania i
zalogowania się.
D. Współdzielone ikony
Domyślnie wszystkie ikony mogą być używane przez inne firmy. Tylko firma, która stworzyła
ikony, może je modyfikować.

3.11. Poziom autoryzacji.
Poziom autoryzacji to grupa opcji i ekranów, które mogą być przeglądane i/lub modyfikowane
przez użytkownika posiadającego dany poziom autoryzacji.
Przykłady
 Kierownik oddziału ma dostęp do wszystkich informacji.
 Parkingowy może modyfikować informacje dotyczące parkingu i przeglądać szczegóły
dotyczące użytkowników kart.
 Recepcjonistka może utworzyć tylko identyfikatory gości.
Kiedy poziom autoryzacji zostanie stworzony (poprzez następujący ekran), należy ten poziom
przypisać do użytkownika systemu poprzez “Parametr – Użytkownik systemu ”.
Pola
Nazwa:
nadaj
nazwę
poziomowi autoryzacji.
Opis:
opisz
wprowadzone dane.

nowo

Widok:
określ
poziom
autoryzacji dla każdej opcji
i menu. Symbol + wskazuje
główny
rozdział.
Aby
utworzyć podmenu, kliknij
na symbol + umieszczony
na lewo od nazwy menu.
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Status w oknie widok: V lub X lub R
Aplikacja zezwala na różnicowanie przez główne menu ekranów, które mogą być
dostępne, ograniczone i zabronione. Ekrany mogą być modyfikowane poprzez klikięcie na
znak znajdujący się na lewo od definicji:
 wybierz V, aby zdefiniować dostępne ekrany (czytaj, wpisuj i skasuj),
 wybierz X, aby wybrać zabronione ekrany,
 wybierz R, aby wybrać ograniczone ekrany (tylko czytaj, bez modyfikacji).
Przez zmianę statusu menu głównego, automatycznie zmienia się zawartość statusu
podmenu. Na przykład, kiedy dostęp do głównego menu otrzyma status X dla grupy
użytkowników dostępu, dostęp do wszystkich podmenu zmieni się automatycznie na X. Status
podmenu może być zmieniany indywidualnie.
Wskazówki i uwagi
Domyślny poziom autoryzacji.
Domyślnym poziomem autoryzacji jest – “All screens” (Wszystkie ekrany), co odpowiada
maksymalnej dostępności do wszystkich opcji i ekranów. Nazwa może zostać zmieniona, ale
nie można modyfikować ani poziomu, ani go skasować.
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3.12. Użytkownik systemu
Użytkownik systemu to osoba, która ma dostęp do aplikacji Amadeus 5. Tworzenie
użytkowników oraz haseł wraz z ich poziomem autoryzacji jest dostępne z tego ekranu.
Aby ograniczyć poziom autoryzacji w systemie, należy najpierw zdefiniować poziomy
autoryzacji przed stworzeniem danego użytkownika.

Pola
Nazwa: nazwij nowego użytkownika.
Hasło: wpisz hasło, które użytkownik będzie używał, aby wejść do systemu.
Poziom autoryzacji: wybierz poziom autoryzacji z wyświetlonej listy lub kliknij na przycisk
[…], aby utworzyć inny poziom autoryzacji.
Firma (widoczna tylko na ekranie administratora): wpisz firmę, której dotyczą te dane lub
kliknij na przycisk […], aby utworzyć inną firmę (opcja dostępna tylko dla aplikacji Wiele Firm).
Administrator (widoczny po zalogowaniu administratora): administrator (posiadający po
pierwszym logowaniu nazwę : dds i hasło : dds) może utworzyć firmę oraz innych
administratorów i decydować, kto ma nim być oraz przydzielać użytkowników do jednostek
(opcja dostępna tylko dla aplikacji Wiele Firm).
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Data utworzenia: wyświetlana automatycznie bez możliwości jej modyfikacji.
Wskazówki i uwagi
Wgląd do okna hasło
Kliknij dwukrotnie na okno hasło, dostęp do hasła zostanie udostępniony.
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3.13. Dopasowanie etykiet i pól.
Na tym ekranie możemy zdefiniować cztery dodatkowe etykiety , trzech wolnych pól i utworzyć
nieograniczoną ilość wolnych, dodatkowych pól, dostępnych na ekranie “Parametr – Wszyscy
użytkownicy kart - Dostosowanie” . (Więcej szczegółów w rozdziale ‘Parametr – Wszyscy
użytkownicy kary - Dostosowanie’ )

3.14. Wylogowanie
Funkcja "Wyloguj" pozwala na zalogowanie i wylogowanie
z systemu różnym użytkownikom. Po wylogowaniu,
wyświetli się ekran logowania. Tylko autoryzowani
użytkownicy z odpowiednią nazwą użytkownika i hasłem
mają dostęp do systemu Amadeus 5. Aby się wylogować,
kliknij na niebieską ikonę umiejscowioną w górnym, lewym
rogu ekranu i przyciśnij ‘Wyloguj’.
Istnieje możliwość ustawienia automatycznego wylogowania z systemu. Czas automatycznego
wylogowania ustalamy na ekranie “Narzędzia - Opcje - Główny”. Domyślną wartością jest 10
minut
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3.15. Wyjście z aplikacji.
Aby zakończyć pracę aplikacji, należy wybrać jedną z opcji:
 kliknij na ikonę “Wyjście”, reprezentującą drzwi , na prawo od paska nawigacyjnego,
 kliknij na niebieską ikonę umiejscowioną w górnym, lewym rogu ekranu i przyciśnij
‘Zamknij’,
 kliknij na krzyżyk X po prawej, górnej stronie ekranu.

4. “Obsługa zdarzeń” MENU
Obsługa zdarzeń jest aplikacją, która zarządza alarmami, prezentuje je graficznie na mapach,
tworzy akcje i procesy oraz pozwala łączyć je w globalne działania wywołane określonymi
zdarzeniami.
Ikony, mapy i pozycja
Graficzne funkcje programu Amadeus 5 prezentują wyświetlanie dynamiczne zdarzeń na
mapach:
 definiowanie ikon (ekran “Obsługa zdarzeń – Ikona ”); niektóre ikony są zdefiniowane
jako domyślne,
 połącz ikony z wejściami (ekran “Parametr - Kontroler - Wejście”),
 zdefiniuj mapy (ekran“ Obsługa zdarzeń - Mapa”),
 pozycja wejść na mapach ( ekran “Obsługa zdarzeń - Pozycja”),
 wyświetl ostateczny stan (ekran “Obsługa zdarzeń – Aktywne alarmy”).
Sposób postępowania w menu “Obsługa zdarzeń”:








zdefiniuj wejścia,
połącz wejścia w grupy wejść (jeżeli konieczne),
zdefiniuj wyjścia,
połącz wyjścia w grupy wyjść (jeżeli konieczne),
zdefiniuj akcje do wywołania po aktywacji wejścia lub grupy wejść,
zdefiniuj proces (kolejność, porządek akcji),
zdefiniuj globalne działanie (zdarzenia, które będą wywoływać działania i akcje
inicjujące je.
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4.1. Ikony - Kreator symboli
Ikony są graficznymi symbolami przypisanymi do wejść, wyjść, map, procesów i akcji. Mogą
być umieszczone na mapach i reprezentować je w sposób dynamiczny na ekranie “Obsługa
zdarzeń – Aktywne alarmy” .
Ikony wejść i wyjść kontrolerów są w systemie utworzone domyślnie.
Podstawowe symbole graficzne znajdują się katalogu:
“C:\Program Files\Amadeus5\Media\Icons”
Ikony można dodać przez wybranie ich nazwy i lokalizacji na dysku. Zostaną automatycznie
zapisane w katalogu, o którym wspomniano powyżej.
Pola
Nazwa: wpisz nazwę ikony.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Plik: wpisz nazwę pliku powiązanego z ikoną; kliknij na przycisk […], aby wybrać inny plik i
określić jego adres.
Podgląd: wyświetla obraz wybranej ikony.
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4.2. Mapa
Ekran “Mapy” pozwala na zarządzanie mapami w programie. Aby używać funkcji “Aktywne
Alarmy”, wejście musi być umieszczone na mapie.
Zalecamy umieszczenie wszystkich map w katalogu:
“C:\Program Files\Amadeus5\Media\Maps”
4.2.1. Mapa - Główny
Mapy mogą być prezentowane kaskadowo, na przykład mapy reprezentujące różne piętra w
budynku wielopoziomowym.

Pola
Nazwa: wpisz nazwę mapy.
Plik: wyświetla nazwę pliku, do którego przypisana jest mapa; kliknij na przycisk […], aby
wybrać plik i wpisać adres.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Mapa domyślna: zaznacz to okno, aby zapisać tę mapę jako domyślną; wyświetli się
automatycznie po otwarciu ekranu “Aktywne alarmy”.
Podgląd: wyświetli wybraną mapę.
THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

81

4.2.2. Mapa - Ikona
Ekran umożliwia powiązanie ikony z mapami.
Pole
Ikona: wybierz ikonę z listy, aby
powiązać ją z mapą lub wybierz
przycisk […], aby utworzyć nową.

4.3. Pozycja
Funkcja “Pozycja” pozwala na umieszczenie wejść, wyjść, map, procesów i akcji na mapach.
W lewej kolumnie wyświetlone są wszystkie aktywne kontrolery, wejścia, wyjścia, mapy,
procesy i akcje.
Przeciągnij ikonę z tej kolumny oraz opuść ją na mapę i zapisz zmiany. Przesuwaj ikonę za
pomocą strzałek. Po umieszczeniu ikony na mapę, ikona zniknie z kolumny i pojawi się na
ekranie “Obsługa zdarzeń – Aktywne alarmy”. Jedna ikona może być umieszczona na ekranie
tylko raz.

82

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

Pola
Pokaż mapę: wybierz z listy mapę, którą chcesz wyświetlić.
Lewe okno:
 lista kontrolerów z jego wejściami i wyjściami,
 lista map,
 lista procesów,
 lista akcji.
Przyciski [], [], [] i []: kliknij na jedną ze strzałek, aby poprawić pozycję ikony na
mapie.
Przycisk [] : kliknij , aby zapisać pozycje.
Przycisk [] : kliknij, aby usunąć wybraną ikonę z mapy i umieścić ją w kolumnie obok.
Przycisk “Wyjdź” (ostatni po prawej): kliknij, aby wyjść z ekranu “Pozycja”.
Wskazówki uwagi
Pozycjonowanie
Modyfikacja wejść na mapie powinna odbywać się przy pomocy myszki: wybierz obiekt,
utrzymuj lewy przycisk wciśnięty, przesuń myszkę na określoną pozycję mapy i puść przycisk
myszki.

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

83

4.4. Grupa wejść
Wejścia mogą być, w sposób logiczny, powiązane w grupy wejść. Mogą należeć do jednego
lub kilku kontrolerów. Grupa jest aktywowana lub dezaktywowana jedną komendą. Jeżeli jedna
grupa zostanie aktywowana, to wszystkie jej komponenty będą aktywowane.
Na ekranie można zdefiniować grupę oraz jej komponenty. Grupa wejść jest tworzona, aby
zdefiniować globalne działania.
Przykład
Grupowanie wszystkich zabezpieczeń jednego pokoju: detektory ruchu, okna i urządzenia
otwarcia drzwi . Pojedynczą komendą można zmienić status grupy ze stanu aktywnego (czas
nocny) na normalny (w czasie dnia).
4.4.1.Grupa wejść - Główny

Pola
Nazwa: nazwij grupę wejść.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Pre alarm process (Proces przed alarmem): jeżeli to konieczne wybierz proces, którego
wywołanie spowoduje aktywację grupy.
Opóźnienie przed alarmem: opóźnienie pomiędzy wywołanym procesem, a aktywacją grupy.
Zwłokę można ustawić w granicach od 2 do 12 minut.
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Wskazówki i uwagi
Powiadomienie o wtargnięciu przed alarmem.
Funkcja ta pozwala aplikacji powiadomić użytkownika miejsca o zbliżającym się alarmie
wtargnięcia w jego obszar. Aby aktywować tę funkcję, wybierz proces przed alarmem i
opóźnienie, po którym użytkownik musi albo opuścić ten obszar, albo odłożyć aktywację
obszaru na X minut przez zdefiniowaną akcję (np. użycie karty, przyciśnięcie przycisku, itd.)


Wyjdź z aplikacji i znajdź plik Amadeus.ini w głównym folderze Amadeus 5.



Otwórz plik i poszukaj następującej pozycji:
ControllerInputGroup = 0
Jeżeli pozycja ta nie pojawi się, uruchom aplikację ponownie, wejdź w “Narzędzia Opcje” i kliknij “OK”. Operacja ta spowoduje odbudowanie pliku ini i przywróci pozycje w
pliku ini zgodnie z ostatnią wersją aplikacji.



Wpisz wartość 1.



Zapisz i zamknij plik, uruchom aplikację ponownie.




Sprawdź, czy zaznaczona jest opcja ‘Definicje alarmu dla grupy wejścia’ na ekranie
“Narzędzia - Opcje - Główny”.
Utwórz grupę dostępu, która zdefiniuje strefy alarmowe.



Na ekranie “Program obsługi zdarzeń – Alarmy” wybierz opcję “Podgląd grupy wejść” i
wybierz program tygodniowy dla tej grupy.



Utwórz proces, który posłuży do powiadomienia użytkownika o nadchodzącej aktywacji
alarmu wtargnięcia (np. przez aktywację przekaźnika podłączonego do sygnalizatora w
czasie 20 sekund, zaświecenie czerwonej lampki, itd.),



Na ekranie grupy wejść wybierz proces przed alarmem i opóźnienie przed alarmem w
zakresie od 1 do 120 minut.




Dokonaj inicjalizacji wszystkich kontrolerów.
Aby ustawić opóźnienie aktywacji grupy dostępu, utwórz globalne działanie, które
wywoła akcję typu : “Grupa wejść dezaktywowana w czasie...”, przez ustawienie grupy
dostępu do opóźnienia i ilości sekund/minut dla których aktywacja zostanie odłożona.

Przykład
Wejścia alarmowe trzeciego piętra są ustawione jako grupa dostępu do aktywacji o 20:00.


Opóźnienie przed alarmem wynosi 15 minut, proces alarmowy ostrzegający, który
aktywuje sygnalizator przez okres 20 sekund.



Globalne działanie opóźnia aktywację wtargnięcia na 60 minut w przypadku użycia
czytnika umieszczonego w kuchni.

O 19:45 komputer aktywuje sygnalizator, przypominając pracownikom trzeciego piętra, że
mają 15 minut na opuszczenie budynku lub opóźnienia aktywacji wtargnięcia.
O 19:55 jeden z pracowników używa karty, która odkłada aktywację na godzinę
(komputer wysyła komendę do kontrolerów, przesuwając aktywację wejść).

20:55

Komputer aktywuje sygnalizator o 20:40, 15 minut przed następnym czasem aktywacji.
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4.4.2. Grupa wejść - Wejścia

Pola
Widok:
 zaznacz opcję V, aby wyświetlić listę wejść zawierających się w grupie,
 zaznacz opcję X, aby wyświetlić listę wejść nie włączonych do grupy.
Lista kontrolerów: wybierz kontrolery. Nieaktywne kontrolery wyświetlane są w szarym
kolorze.
Pierwsza kolumna tabeli: V lub X
 wybierz V, aby włączyć wejście do grupy wejść,
 wybierz X, aby wyłączyć wejście z grupy wejść.
Wszystkie wejścia z listy są wyłączone z grupy dostępu, ustawienie domyślne.
Wejścia: lista wszystkich wejść wybranego kontrolera.

86

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

4.5. Grupa przekaźników (wyjść)
Wyjścia mogą być logicznie powiązane w grupy wyjść. Wyjścia mogą należeć do jednego lub
kilku kontrolerów. Grupa jest aktywowana lub dezaktywowana pojedynczą komendą. Jeżeli
grupa wyjść zostanie aktywowana, to wszystkie komponenty tej grupy zostają wywołane.
Ekran ten pozwala nam zdefiniować grupy i jej komponenty. Grupa wyjść może być wywołana
przez akcję (poprzez ekran ‘Akcja’), która może być wywołana przez działanie globalne.
Przykład
Aktywowanie grupy wyjść (np. wszystkie przekaźniki wyjść) w przypadku alarmu pożarowego.

Pola
Nazwa: nazwij grupę wyjść.
Opisz: opisz nowo wprowadzone dane.
Widok:
 zaznacz opcję V, aby wyświetlić listę wyjść włączonych do grupy wyjść,
 zaznacz opcję X, aby wyświetlić listę wyjść wyłączonych z grupy wyjść.
Pierwsza kolumna tabeli: V lub X
 zaznacz opcję V, aby włączyć wyjście do grupy wyjść,
 zaznacz opcję X, aby wyłączyć wyjście z grupy wyjść.
Wszystkie wyjścia są wyłączone z grupy dostępu, ustawienie domyślne.
Wyjście: lista wszystkich wyjść zawartych w bazie danych.
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4.6. Akcja
Wszystkie akcje dostępne w aplikacji są umieszczone na ekranie “Obsługa zdarzeń - Akcja”.
Mogą być uporządkowane w proces i włączone w globalne działania. Akcje są tworzone na
tym ekranie i mogą być aktywowane przez:
 ikony umieszczone na mapach,
 procesy obejmujące te akcje,
 globalne działanie zawierające proces, w który zawierają się akcje.
Nowe i osobiste interfejsy graficzne można stworzyć używając akcji, przez powiązanie kilku
menu i podmenu oraz przez aktywowanie ikon. Jeżeli określony użytkownik zaloguje się, nowy
interfejs pojawi się, gdy aplikacja programu pozostanie w tle. Osiąga się to poprzez ekran
“Program obsługi – Aktywne alarmy”, kiedy użytkownik się zaloguje z wybraną, domyślną
mapą.
Sposób postępowania:





wybierz nowe tło / nową mapę (ekran “Obsługa zdarzeń – Mapa”),
utwórz nowe akcje (ekran “Obsługa zdarzeń – Akcja”),
umieść ikonę akcji na nowym interfejsie (ekran “Obsługa zdarzeń – Pozycja”),
podgląd nowego interfejsu (ekran “Obsługa zdarzeń – Aktywne alarmy”).

Pola
Stwórz proces: kliknij na ten przycisk, aby utworzyć bezpośrednio proces zawierający tę
akcję. Akcja musi być najpierw zapisana, a następnie dołączona do procesu.
Test: kliknij, aby przetestować działanie akcji.
Nazwa: nazwij akcję.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Ikona: wybierz z listy ikonę reprezentującą akcję lub kliknij na przycisk […], aby utworzyć
nową.
Typ akcji: wybierz typ akcji z listy.
Inne parametry: wypełnij dodatkowe pola w zależności od typu akcji (sprawdź w tabeli “Typy
akcji z parametrami”).
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Typy akcji z parametrami
Typ akcji
Aktywacja przekaźnika (wyjścia)

Parametr 1
Wyjście(Przekaźnik)

Aktywacja grupy przekaźników
(wyjść)

Grupa wyjść (Grupa
przekaźników)

Aktywuj grupę wejść
Dezaktywacja grupy wejść
Dezaktywacja grupy wejść w czasie
…

Grupa wejść
Grupa wejść
Grupa wejść

Powrót do normalnego trybu grupy
wejść
Wyświetl wiadomość na
komputerze
Odtwarzaj dźwięk

Grupa wejść

Otwórz ekran
Uruchom zewnętrzną aplikację
Drukuj aktualny raport
Przejrzyj wskazany raport
Eksportuj wskazany raport
Unieważnij właściciela karty
Uprawomocnij właściciela karty
Importuj użytkowników kart
Zapisz bazę danych
Zapisz dziennik (2)
Stwórz nowy dziennik (czysty) (2)
Wznów wywoływanie
Zatrzymaj wywoływanie
Wyślij wiadomość do portu
komunikacyjnego
Podłącz odległą sieć i czytaj
operacje
Reset stref parkingowych

Parametr 2
- Powrót do trybu
automatycznego - NORMALNY
- Aktywowany w czasie: zwłoka
(sek.)
- Zawsze aktywowany – STALE
WŁĄCZONY
- Nigdy nie aktywowany –
STALE WYŁĄCZONY
- Powrót do trybu
automatycznego - NORMALNY
- Aktywowany w czasie:
opóźnienie (sek.)
- Zawsze aktywowany – STALE
WŁĄCZONY
- Nigdy nie aktywowany –
STALE WYŁĄCZONY

- Dezaktywacja w czasie X (Sek)
- Dezaktywacja w czasie X (Min)
- Stale dezaktywowany
- Anuluj poprzednie opóźnienie
dezaktywacji
- Dezaktywowany do następnej
strefy czasowej

Wiadomość (3)

Komputer

Wybierz plik
dźwiękowy
Wybierz ekran
Linia poleceń (3)
Raport (.rpx)
Raport (.rpx)
Raport (.rpx)
Użytkownik karty
Użytkownik karty
Wybierz profil
Zapisz jako (1)
Zapisz jako (1)
Zapisz jako…

Komputer

Ustawienie
komunikacji
Sieć kontrolera

Linia poleceń (3)

Komputer

Komputer
Nazwa pliku / Format eksportu

Strefa parkingowa
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Start obchodu
Zwiększ licznik
Zmniejsz licznik
Wartość początkowa licznika
Wyświetl wiadomość na kontrolerze
Wyślij poziom alarmu
Wstaw komentarz w dzienniku
Wyświetl wideo na żywo
Nagrywaj wideo

Program obchodu
Licznik
Licznik
Licznik
Kontroler
Poziom alarmu
Wiadomość (3)
Kamera
Kamera

Ochrona

Wartość
Wiadomość (3)

Komputer
Wiadomość (3)

(1) Nazwa zapisanego pliku może zawierać czas zapisu i jego datę, przez dodanie do nazwy <DT> (czas i data) lub <D> (tylko daty).
(2) Tylko z bazą danych w formacie ‘Access’.
(3) Kiedy używamy w globalnym działaniu, następujące symbole zezwalają na wyświetlenie dynamicznego tekstu: Nazwisko użytkownika
karty (%c) Nazwa czytnika (%r) Nazwa wejścia (%i) Data dziennika (%d) Typ operacji dziennika (%t) Pełny opis jak w dzienniku (%f).
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4.7. Proces
Proces jest to zbiór akcji używany do zdefiniowania globalnych działań. Na tym ekranie
możemy wyselekcjonować i zorganizować akcje; ich aktywacja zależy od aktywacji działań
globalnych, którego są częścią.

Pola
Test: kliknij na przycisk, aby przetestować proces.
Nazwa: nadaj nazwę procesowi.
Ikona: wybierz ikonę powiązaną z procesem lub utwórz nową ikonę przez kliknięcie na
przycisk […].
Dodaj do paska narzędzi: każdy proces, stworzony przez użytkownika, może być dodany do
paska narzędzi aplikacji poprzez zaznaczenie opcji “Dodaj do paska narzędzi” . Ikona pojawi
się na pasku narzędzi po następnym zalogowaniu. Zaleca się wybranie ikony dla każdego
procesu, w celu wizualizacji (np. ikona otwarcia drzwi dla procesu otwierającego drzwi).
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Stwórz nową akcję…: kliknij, aby utworzyć nową akcję.
Dostępne akcje: lista zdefiniowanych do wybrania akcji.
Przyciski [] i []: używając strzałek poziomych, wprowadzamy akcje do obecnego procesu;
akcja może być powtarzana kilka razy w procesie.
Akcje w aktualnym procesie: ciąg akcji zawartych w procesie.
Przyciski [] i []: gdy używamy strzałek pionowych, organizujemy kolejność akcji w
procesie.
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4.8. Licznik
Licznik jest narzędziem, które mierzy wartości i aktywuje proces zgodnie z aktualną wartością
licznika.
Na ekranie “Obsługa zdarzeń - Licznik” definiujemy szczególny typ działania
polegającego na zwiększeniu licznika.

globalnego,

Przykłady:
 liczy ilość osób w pomieszczeniu (aby nie zostawić pomieszczenia pustego z włączonym
oświetleniem lub nie załączonym alarmem- oświetlenie zostanie wyłączone, a alarm
uzbrojony, gdy ostatni użytkownik opuści pomieszczenie, itd.),
 zmniejszenie ilości wejść członków klubu po każdym przejściu i odmowa dostępu, jeżeli
kredyt dostępu wyniesie zero,
 sprawdzenie wypełnienia sali kinowej lub parkingu i odmowa dostępu w przypadku
braku miejsc.
Sposób postępowania:






utwórz licznik,
utwórz akcję/proces zwiększający licznik,
utwórz akcję/proces zmniejszający licznik,
utwórz działanie globalne określające, które zdarzenie zwiększy licznik,
utwórz działanie globalne określające, które zdarzenie zmniejszy licznik.

Ostrzeżenie: określone powiązania licznika mogą prowadzić do wywołania nieokreślonych
procesów: nie twórz logicznego węzła jakiegoś procesu, który wywoła licznik, a który, przy
określonych warunkach, wywoła ten sam proces.
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Pola
Nazwa: nazwij licznik.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Min: wpisz minimalną wartość licznika.
Max: wpisz maksymalną wartość licznika.
Aktualna wartość: wpisz aktualny stan licznika (np. ilość osób przebywających aktualnie w
pomieszczeniu); wartość ta jest automatycznie modyfikowana przez system, kiedy licznik jest
zwiększany lub zmniejszany.
Warunek 1 i Warunek 2: Zdefiniuj proces do wywołania po osiągnięciu przez licznik
określonej wartości.
Warunek prawdziwy: Wybierz warunek do zastosowania z wyświetlonej listy:
 Aktualna wartość <, >, =, lub nierówny Min wartości
 Aktualna wartość <, >, =, lub nierówne Max wartości
 Min wartość < Aktualna wartość < Max wartość
 Aktualna wartość = Min wartość +1
 Aktualna wartość = Max wartość -1
Aktywuj proces, gdy warunek zostanie spełniony: wybierz proces z listy lub utwórz
nowy, przyciskając przycisk […].
Uwaga: oba warunki są niezależne od siebie.
Wskazówki i uwagi
Zwiększ ilość warunków liczników.
Jeżeli dwa warunki są niewystarczające, utwórz drugi licznik, nazwij go tak samo jak pierwszy
licznik i używaj następnych dwóch warunków. Powtarzaj tę procedurę tyle razy, ile jest
konieczna.

4.9. Działanie globalne
4.9.1. Działanie globalne - Podstawowe pojęcia
Opcja „Działanie globalne” definiuje, które zdarzenia i procesy będą brane pod uwagę przy
aktywacji działania.
Ekran “Obsługa zdarzeń – Działanie globalne” składa się z dwóch zakładek:
 Główny, używany do definiowania działań globalnych,
 Właściwości, używany do definiowania zdarzeń i procesów składających się na działania
globalne.
Uwaga: działanie globalne może być aktywowane/dezaktywowane na ekranie
obsługi zdarzeń – Działania globalne”.

“Program

Przykłady:









drukowanie instrukcji,
otwieranie pliku dźwiękowego,
aktywacja kamery w określonym obszarze,
informowanie o przybyciu określonej osoby,
wysłanie wiadomości do określonej osoby, która użyje karty,
aktywacja lub dezaktywacja alarmu,
włączenie klimatyzacji, gdy pierwsza osoba użyje karty na wejściu,
zapalenie czerwonej lampy, gdy parking jest zapełniony.
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4.9.2. Działanie globalne - Główny
Nazwę, opis i status aktywacji działania globalnego definiujemy na tym ekranie.

Pola
Nazwa: nazwij nowe działanie globalne.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Status w programie obsługi zdarzeń: aktualne działanie globalne jest albo włączone, albo
wyłączone z programu obsługi zdarzeń, domyślnie działanie jest włączone.
Aby było aktywowane, działanie globalne musi być zawarte w programie obsługi zdarzeń.
Działanie globalne, które nie jest zawarte w programie, nie będzie aktywowane przez system
nawet wtedy, gdy pojawi się określone zdarzenie, które wywoła to działanie.
Możemy zmodyfikować status przez wybranie przycisku […], który spowoduje wyświetlenie
ekranu “Program obsługi zdarzeń – Działania globalne”.
Aktywne gdy:
 Zawsze: wybierz, aby aktywować na stałe działanie globalne.
 Podczas programu tygodniowego: wybierz , aby uzależnić działanie globalne od
programu tygodniowego. Aktywacja nastąpi tylko wtedy, gdy będzie występować zielona
strefa czasowa w programie tygodniowym. Kliknij na przycisk […], aby utworzyć lub
zmodyfikować program tygodniowy.
Wykonywany przez:
 PC software (Oprogramowanie komputera) : zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz aby
działanie globalne było wykonywane przez komputer. Aby to działanie mogło być
wykonane, komunikacja pomiędzy kontrolerem i komputerem musi być zachowana.
 Controller [Kontroler (tylko w tej samej sieci)]: zaznacz tę opcję, jeżeli chcesz aby
działanie globalne było wywoływane bezpośrednio z kontrolera, w którym to działanie
zostało zdefiniowane. W przypadku zastosowania ‘firmware’ kontrolera (TPL od 01/03/03 i
starszego) takie działania globalne są możliwe pomiędzy kontrolerami, przy braku
połączenia z komputerem. (Sprawdź w następnej tabeli typy zdarzeń, które zdarzenia
mogą być działaniami globalnymi – sieciowymi). Mogą to być tylko procesy z jedną akcją.
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Jedynym dostępnym typem akcji jest “ Aktywacja Przekaźnika” ( poza ‘Nigdy nie
aktywowany – stale OFF’, jeszcze niedostępny ). Kontroler, który wysyła komendę i
kontroler, który odbiera komendę muszą być w tej samej sieci albo przez główny port
komunikacyjny, albo drugi port komunikacyjny kontrolerów. Istnieją dwa tryby pracy:
Tryb 1: sieciowe działanie globalne przez główny port komunikacyjny.
W tym trybie kontroler będzie wykonywał działanie globalne przez główną szynę
komunikacyjną, ale dopiero po 50 sekundowej zwłoce, licząc od momentu utraty
komunikacji z komputerem. Aby aktywować ten tryb, należy albo nie stosować drugiej
szyny, albo nie ustawiać drugiej szyny jako magistrali do działań sieciowych (sprawdź w
rozdziale “Działania sieciowe”).
Tryb 2: działania sieciowe przez drugi port komunikacyjny.
W tym trybie kontroler będzie wykonywał sieciowe działania poprzez drugą magistralę, bez
względu na to czy jest komunikacja z komputerem, czy jej nie ma. Aby aktywować ten
tryb, zainstaluj w kontrolerze zestaw drugiej magistrali i upewnij się, że magistrala jest
ustawiona jako działanie sieciowe (więcej szczegółów w dziale “Działanie sieciowe”).
4.9.3. Działanie globalne - Właściwości
Na tym ekranie możemy zdefiniować określone zdarzenia i jego parametry, które spowodują
wywołanie działań globalnych.

Pola
Zdarzenie: ekran jest modyfikowany w zależności od typu wybranego zdarzenia i wyświetla
określoną ilość parametrów, ściśle powiązanych z jego typem.
Zdarzenie typu: wybierz odpowiednie zdarzenie z listy (dostęp udzielony lub odmówiony w
określonym czytniku dla określonego użytkownika, start lub koniec alarmu dla wejścia
cyfrowego, nieznany identyfikator lub nieprzypisany identyfikator w określonym czytniku,
terminarz, itd.). Tabela poniżej przedstawia wszystkie typy zdarzeń z ich parametrami.
Inne parametry: wypełnij pozostałe pola w zależności od typu wybranego zdarzenia
(sprawdź w tabeli “Typy zdarzeń z parametrami”).
Uwaga: dla każdego parametru wyrażenie “<Any>” jest używane dla wszystkich elementów z
listy.
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Proces: wybierz z listy proces do aktywacji, który nastąpi po pojawieniu się zdarzenia lub
utwórz nowy proces poprzez wciśnięcie przycisku […].
Koniec czasu: maksymalne opóźnienie pomiędzy czasem zdarzenia (czas zarejestrowany w
kontrolerze) i czasem komputera, po którym odbierze on zdarzenie, a po którym proces nie
zostanie wywołany, gdy czas ten przekroczy ustawioną wartość (wyrażone w sekundach ,
maksymalnie 9 godzin, wartość domyślna = 3600 sekund).
Działanie globalne zostanie wywołane tylko wtedy, gdy czas który upłynął od zdarzenia
zarejestrowanego w kontrolerze, a czasem kiedy komputer odbierze to zdarzenie, jest równy
lub mniejszy od wartości ustawionej w polu ‘Koniec czasu’.
Przykład
Działanie globalne zostało zdefiniowane w następujący sposób: alarm wejścia wywołuje
ewakuację i zadziałanie grupy przekaźników. O godzinie 10.00 wejście wykryje alarm, wystąpił
brak komunikacji kontrolera z komputerem (Off Line), o godzinie 12.00 komunikacja powróci i
komputer odbierze zdarzenie alarmowe. Czy działanie globalne powinno być wywołane po
dwugodzinnym opóźnieniu? Jeżeli ustawimy ‘koniec czasu‘ na 3600 sekund (1 godzina),
działanie globalne nie zostanie wywołane.
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Typy zdarzeń z parametrami
Zdarzenie typu
Dostęp udzielony(6)
Dostęp udzielony + kod
przymusu(6)
Dostęp odmówiony (6)

Z
Czytnik(1)
Czytnik(1)

Parametr 1
Kod operacji(2)
Kod operacji(2)

Czytnik(1)

Kod operacji(2)

Dostęp odmówiony + nieudane
próby(6)
Start alarmu(6)
Koniec alarmu(6)
Linia zwarta(6)
Linia przerwana(6)
Status od 1 do 4
Błąd na pulpicie
Słabe baterie
Brak zasilania
Zasilanie prawidłowe(6)
Komunikacja prawidłowa
Komunikacja nieprawidłowa
Wykrycie użytkownika
Zatwierdzenie użytkownika
Nieznana karta
Nieprzypisany identyfikator
Nowy rekord
Zapisz rekord
Usunięcie rekordu
Logowanie do oprogramowania
Wylogowanie z oprogramowa.
Przybycie
Przedwczesne przybycie
Przybycie nie o czasie
Za późne przybycie
Terminarz

Czytnik(1)

Kod operacji(2)

Wejście(3)
Wejście(3)
Wejście(3)
Wejście(3)
Wejście (analog) (3)
Kontroler
Kontroler
Kontroler
Kontroler
Kontroler
Kontroler
Użytkownika
Użytkownik
Czytnik(1)
Czytnik(1)
Użytkownik
Użytkownik
Użytkownik
Użytkownik
Użytkownik
Program obchodu
Program obchodu
Program obchodu
Program obchodu
Dzień

Status wejścia(5)

Parametr 2
Użytkownik k.
Użytkownik
karty
Użytkownik /
Powód
odmowy(4)

Tabela

Wejście
Wejście

Punkt kontrolny
Punkt kontrolny
Punkt kontrolny
Punkt kontrolny
Miesiąc

Ochrona
Ochrona
Ochrona
Ochrona
Godz. / Min.

(1)

Grupa dostępu może być wybrana do wywołania działania globalnego. Wybrana grupa posiada przed swoją
nazwą znak “>”.
(2)
Kiedy wybierzemy kod operacji, zdarzenie jest wywoływane tylko wtedy, gdy użytkownik wpisze w klawiaturę
czytnika kod przed użyciem karty. Kod operacji jest ciągiem dwóch cyfr pomiędzy “00” i “99”.
W przypadku kart kierowników, w czasie 10 sekund zostanie wysłany kod 99, bez konieczności wpisania go w
klawiaturę.
(3)
Grupę wejść można wybrać do wywołania działania globalnego. Wybrana nazwa grupy jest poprzedzona
znakiem “>” .
(4)
Możemy wybrać jeden z podanych powodów odmowy dostępu: każdy powód, zły kod klawiatury,
pełny/zamknięty/brak odpowiedzi, niewłaściwy czas, nieprawidłowy Anty-passback, czytnik zabroniony, zły ‘Kod
Miejsca’, niedozwolony użytkownik, grupa dostępu i karta nieznana.
(5)
Status wejścia to: Natychmiastowy lub opóźniony, Natychmiastowe, Opóźnione.
(6)
Uwagi dotyczące działań globalnych. Dla ‘Dostęp udzielony’ możemy wybrać tylko opcję "dowolny czytnik" lub
"tylko jeden czytnik" (opcja grupy czytników nie jest jeszcze obsługiwana), dla ‘Dostęp odmówiony’ tylko “każdy
powód”, dla alarmów tylko "jedno wejście" (opcja grupy wejść nie jest jeszcze dostępna) i dla ‘Zasilanie
prawidłowe’ tylko "z określonego kontrolera" (“dowolny kontroler” – opcja nie obsługiwana).
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4.10. Program obsługi zdarzeń
4.10.1. Program obsługi zdarzeń – Podstawowe pojęcia
‘Program obsługi zdarzeń’ pozwala na przypisanie aktywnych stref czasowych (programów
tygodniowych) do wejść alarmowych i powstrzymanie działań globalnych.
Opcja jest dostępna zarówno z ‘Głównego paska narzędziowego’ lub z przycisku[…],
położonego blisko ‘Programu tygodniowego’ na ekranie ‘Kontroler – Wejście - Główny’.
‘Program obsługi zdarzeń’ jest podzielony na dwie zakładki:
 Alarmy : pozwala wyświetlić zdefiniowane wejścia, włączyć/wyłączyć je z programu i
zmienić ich działanie alarmowe,
 Działanie globalne: pozwala na wyświetlenie działań, włączenie/wyłączenie ich z
programu i zmodyfikowanie lub stworzenie nowych działań globalnych.
4.10.2. Program obsługi zdarzeń - Alarmy
Na tym ekranie możemy przypisać aktywne strefy czasowe do wejść i grup wejść alarmowych.

Pola
Widok:
 zaznacz przycisk V, aby wyświetlić listę wejść włączonych do programu obsługi
zdarzeń,
 zaznacz przycisk X, aby wyświetlić listę wejść wyłączonych z programu obsługi
zdarzeń.
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Wybór opcji: Widok wejść / Widok grupy wejść: opcja dostępna po zaznaczeniu ‘Definicje
alarmu dla grupy wejść’ na ekranie “Narzędzia - Opcje - Główny”.
 Pokaż wejścia: kliknj na przycisk, aby wyświetlić listę indywidualnych wejść,
 Pokaż grupę wejść: kliknij na przycisk, aby wyświetlić listę grupy wejść z programami
tygodniowymi i ustawieniami programu tygodniowego dla każdej grupy wejść. Umożliwi
to przypisanie programu tygodniowego do każdego indywidualnego wejścia. W
przypadku konfliktu, definicja indywidualnego wejścia posiada wyższy priorytet.
Lista kontrolerów: wybierz żądane kontrolery. Nieaktywne kontrolery są wyświetlane w
kolorze zielonym.
Pierwsza kolumna tabeli: V lub X:
 wybierz V, aby włączyć wejście do programu obsługi zdarzeń,
 wybierz X, aby wyłączyć wejście z programu obsługi zdarzeń.
Wszystkie wejścia z listy są domyślnie wyłączone z programu obsługi zdarzeń.
Wejście: lista wejść wszystkich wybranych kontrolerów.
Program tygodniowy: wybierz program tygodniowy, powiązany z wejściem.
Uwaga: wejście alarmowe jest tylko aktywne (uzbrojone), gdy jest w określonym okresie
(‘Zielony’ okres) programu tygodniowego.
Instrukcja: wpisz instrukcję, która wyświetli się na ekranie “Aktywne alarmy”, kiedy wywołany
zostanie określony alarm.
Przycisk […] (w linii
wybranego alarmu.

wejść): kliknij na ten przycisk, aby wyświetlić ekran właściwości
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4.10.3. Program obsługi zdarzeń – Właściwości alarmu
Na tym ekranie wyświetlone są wszystkie właściwości alarmu, a ekran jest dostępny po
kliknięciu przycisku […], znajdującym się na końcu linii wejścia na ekranie “Program obsługi
zdarzeń - Alarmy”.
Pola
Wejście: nazwij wejście.
Włączenie do programu obsługi
zdarzeń:
 wybierz V, aby włączyć wejście do
programu obsługi zdarzeń,
 wybierz X, aby wyłączyć wejście z
programu obsługi zdarzeń.
Program tygodniowy: wybierz program
tygodniowy z listy lub kliknij na przycisk
[…], aby utworzyć nowy program
tygodniowy.
Instrukcja: wpisz instrukcję, która pojawi
się na ekranie “Aktywne alarmy”, kiedy
wywołany zostanie alarm.
Używaj tylko dla działań: przez
zaznaczenie tej opcji, określa się, że alarm
jest tylko do wykonania procesu,
wywołanego przez wejście (definiowany w
‘Działaniach globalnych’) bez wywołania i
zapisywania zdarzenia alarmowego w dzienniku
zdarzeń.
Proces nie powtórzy się bez potwierdzenia: jeżeli proces ma być wywołany przez wejście i
ta opcja jest wybrana, proces będzie aktywowany tylko raz, gdy wejście będzie w stanie
alarmu i nie pojawi się po następnym alarmie z tego wejścia (do zastosowania przy detekcji
ruchu). Aby przywrócić działanie wejścia, alarm musi być potwierdzony.
Priorytet: wybierz od 0 do 9, ważność wybranego alarmu.
Strzałki kierunku: kliknij, aby przeglądać właściwości alarmu poszczególnych wejść.
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4.10.5. Program obsługi zdarzeń – Działania globalne
Na ekranie wyświetlone są wszystkie działania globalne, zdefiniowane w bazie danych.

Analiza tabeli
Widok:
 zaznacz V, aby wyświetlić listę działań globalnych, włączonych w program obsługi
zdarzeń,
 zaznacz X, aby wyświetlić listę działań globalnych, wyłączonych z programu obsługi
zdarzeń.
Pierwsza kolumna tabeli: V lub X
 zaznacz V, aby włączyć działanie globalne do programu obsługi zdarzeń,
 zaznacz X, aby wyłączyć działanie globalne z programu obsługi zdarzeń.
Wszystkie programy tygodniowe są włączone domyślnie do programu obsługi zdarzeń.
Nazwa: nazwij działanie globalne.
Zdarzenie: zdarzenie powiązane z działaniem globalnym, tj. zdarzenie, które wywoła proces
zdefiniowany w działaniu globalnym.
Proces: proces powiązany z działaniem globalnym, tj. proces do wywołania w przypadku
pojawienia się zdarzenia.
Przycisk […] (na linii działania globalnego): kliknij na przycisk, aby wyświetlić ekran główny
wybranego działania globalnego w celu stworzenia, sprawdzenia lub zmodyfikowania danych.
Przycisk […] (na zewnątrz tabeli): kliknij na ten przycisk, aby wyświetlić ekran główny
działania globalnego, nawet gdy żadne z działań nie zostało wybrane.
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4.11. Aktywne alarmy
Na tym ekranie możemy przedstawić w sposób graficzny stany wejść, przekaźników i alarmów
ulokowanych na mapie. Możemy wywołać akcję oraz procesy przez kliknięcie na ikony oraz
zmieniać mapy.
4.11.1. Aktywne alarmy – Podstawowe pojęcia


Pojęcia wejścia:

Wejście cyfrowe lub wejście alarmowe: wejście kontrolera, do którego podłączony jest
czujnik/detektor (kontaktron magnetyczny, detektor ruchu, czujnik drzwi, itd.) Zazwyczaj
kontrolery mają 4 lub 8 wejść, a ich ilość można powiększyć do 16. Dwa stany wejść ( otwarty
lub zamknięty) odpowiadają dwóm możliwym stanom fizycznym czujnika/detektora: otwarty lub
zamknięty.
4 stanowe lub nadzorowane wejście: oprócz dwóch stanów podstawowych
czujnika/detektora ( otwarty lub zamknięty) wejście może sygnalizować dwa dodatkowe stany,
które wykrywają stan linii podłączonego czujnika/detektora; linia przerwana lub linia zwarta.
Zwróć uwagę, że dwa dodatkowe alarmy: linia przerwana i linia zwarta muszą być zawsze
uzbrojone i nie można przypisać im programu tygodniowego. Typ wejścia musi być
zdefiniowany (‘cyfrowe’ lub ‘cyfrowe 4 stanowe’) na ekranie definicji wejść.
W dokumentacji kontrolera znajdziemy ile wejść jest dostępnym w określonym kontrolerze oraz
w jaki sposób podłączyć 4 stanowe wejścia.
Stan (status) wejścia lub fizyczny stan (status) wejścia: fizyczny stan czujnika/detektora
podłączonego do wejścia: zarówno otwarty jak i zamknięty.
Normalny stan (status) wejścia: stan ‘normalny’ wejścia, zarówno ‘NO’ dla ‘Normalnie
Otwartego’ lub ‘NC’ dla ‘Normalnie Zamkniętego’ jest stanem otwartym lub zamkniętym, w
którym czujnik/sensor nie jest w stanie alarmu. Stan normalny wejścia musi być wskazany przy
definiowaniu wejścia na ekranie ‘Kontroler - Wejście’ w polu ‘Status’ .
Wejście off/on lub logiczny stan (status): wejście jest ‘off’, jeżeli jest w stanie normalnym i
‘on’, jeżeli nie jest w stanie normalnym. Na ekranie definicji wejść możemy utworzyć dwie
ikony (i umiejscowić je na mapie, patrz w rozdziale ‘Pozycja’), aby reprezentowały stan
logiczny wejścia, zarówno ‘on’ jak i ‘off’.
Uzbrojone/rozbrojone wejście:
do każdego wejścia może być przypisany program
tygodniowy (z ekranu definicji wejścia). Wejście jest ‘uzbrojone’ w czasie zielonego okresu
zdefiniowanego programu tygodniowego i ‘rozbrojone’ w czasie czerwonego okresu (więcej
informacji w rozdziale ‘Strefa czasowa’).
Aktywowane wejście: wejście jest aktywowane jeżeli są spełnione następujące warunki: jest
uzbrojone i jego status jest ‘on’, tj. jest w stanie alarmu i w czasie zielonego okresu programu
tygodniowego.
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Tablica przedstawiająca różne stany wejść
Wejście Fizyczny stan
(status)



Normalny
stan(status)

Logiczny
stan(status)

Aktywacja PT Status alarmu

i1

Otwarty

NO

Off

Uzbrojony

i2

Zamknięty

NO

On

Uzbrojony

i3

Zamknięty

NC

Off

Rozbrojony

i4

Otwarty

NC

On

Rozbrojony

Aktywowany

Pojęcia wyjścia:

Wyjście: wyjście kontrolera, które jest faktycznie stykami przekaźnika kontrolera. Kontrolery
posiadają zazwyczaj 4 przekaźniki z możliwością rozszerzenia ich o 16 lub więcej. Przekaźnik
pracuje jak przełącznik w stanach otwartym lub zamkniętym. Kiedy przekaźnik jest zamknięty,
urządzenie podłączone do niego (drzwi, sygnalizator) jest aktywowane.
Stan (status) wyjścia: stan przekaźnika, tj. otwarty (aktywowany, ‘on’) lub zamknięty
(dezaktywowany, ‘off’). Dla wyjścia można utworzyć dwie ikony, odpowiadające dwóm stanom
na ekranie definicji wyjść.
Ekran ‘Aktywne alarmy‘ jest dostępny z ‘Głównego menu’ i podzielony na trzy zakładki:
 Mapa: pozwala wyświetlić mapy
 Status wejścia: pozwala wyświetlić różne stany wejść
 Status wyjścia: pozwala wyświetlić różne stany wyjść
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4.11.2. Aktywne alarmy - Mapa
Ekran wyświetla w sposób graficzny stany wejść/wyjść i alarmy na mapie.
Górna tabela wyświetla nazwy alarmów, datę, priorytet i typ alarmu.

Tylko wejścia, wyjścia, mapy, akcje i procesy, które mają swoje ikony, mogą być wyświetlane
na mapach. Umieszczenie ikony na mapie jest opisane w rozdziale “Pozycja”. Akcje i procesy
można wywoływać z tego ekranu przez podwójne kliknięcie na ikonę akcji lub procesu. Istnieje
możliwość przejścia z mapy do mapy.

Pasek narzędziowy

1
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16
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17

18

Następujące funkcje są dostępne z paska narzędziowego:
1: Menu akcja: pozwala na użycie większości przydatnych akcji: wykonaj proces, potwierdź
wszystko, itd.
2: Uznaj alarm: wybierz alarm z tabeli i uznaj go; opcja ta pozwala na rozróżnienie pomiędzy
nowym alarmem, a już uznanymi. Kiedy alarm jest uznany, następujące zdarzenia pojawiają
się w tabeli ekranu “Program obsługi – Aktywne alarmy” oraz na pasku nawigacyjnym:
 ikona alarmu zmienia kolor z czerwonej na zieloną,
 ilość uznanych i nieuznanych alarmów zostaje uaktualniona.
3: Potwierdź alarm: potwierdź określony alarm, już uznany; pojawi się nowy ekran, który
wyświetli następujące informacje:
 nazwę,
 godzinę i datę zdarzenia,
 typ alarmu: włączenie alarmu, linia przerwana lub linia zwarta,
 komentarz: typ opcjonalnego komentarza, który jest niezbędny, nazwa użytkownika, itd.
Komentarz pojawi się w dzienniku, w kolumnie “dane”.
Potwierdź wszystko (tylko z menu ‘Akcja’): potwierdź wszystkie wyświetlone alarmy, użyj
jednej komendy. Opcja jest przydatna w przypadku odłożenia błędu komunikacyjnego.
Komputer zapyta o potwierdzenie. Brak jest zapytania w przypadku indywidualnych
potwierdzeń i uznań alarmu.
4: Naciśnij, aby automatycznie wybrać ostatni alarm / pozostań na ostatnim alarmie:
pozwoli pozostać lub nie na ostatnim alarmie, który się pojawił.
5: Naciśnij, aby pokazać tabelę aktywnych alarmów: aby powiększyć mapę na ekranie.
6: Wskaźnik błędów w komunikacji: pojawi się, kiedy nie będzie komunikacji z jednym
kontrolerem.
7: Wskaźnik braku wywoływania: pojawi się, gdy wywoływanie zostanie ręcznie przerwane
(z menu ‘Komunikacja’ )
8: Odśwież: odśwież ręcznie, kiedy brak jest wywoływania lub kiedy wywoływanie jest, ale
nie jest zaznaczona opcja na ekranie “Narzędzia - Opcje - Serwer” .
9: Wykonaj proces: umożliwi wykonanie procesu.
10: Lista wyboru mapy: wybierz z listy mapę, którą chcesz wyświetlić.
11: Pokaż wszystkie wejścia: przyciśnij ten przycisk, aby pokazać wszystkie wejścia/tylko
aktywne alarmy.
12: Pokaż wyjścia: przyciśnij, aby pokazać / ukryć wyjścia (przekaźniki).
13: Pokaż mapy: pokaż / ukryj mapy.
14: Pokaż procesy: przyciśnij, aby pokazać / ukryć proces.
15: Pokaż akcje: przyciśnij, aby pokazać / ukryć akcję.
16: Liczba aktywnych alarmów: tak jak w pasku narzędziowym na głównym ekranie.
17: Liczba uznanych alarmów: tak jak w pasku narzędziowym na głównym ekranie.
18: Wyjście.
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Wyświetlone dane
Tabela alarmu: okno poniżej paska narzędziowego pokazuje aktualny stan alarmów (aktywny,
uznany lub potwierdzony):
Nazwa: nazwa wejścia alarmowego. Ikona przed nazwą pokaże stan alarmu:
 aktywny (czerwona ikona),
 uznany (zielona ikona),
 potwierdzony (alarm znika).
Data: data i czas alarmu.
Priorytet: priorytet alarmu (definiowany na ekranie “Program obsługi zdarzeń –
Właściwości alarmu”)
Typ alarmu: start alarmu, linia przerwana lub linia zwarta.
Przyciski [] i []: kliknij na strzałki kierunkowe, aby wybrać żądany alarm.
Instrukcja: jest to instrukcja, która pojawia się, gdy alarm zostanie wywołany (definiowana na
ekranie “Program obsługi zdarzeń – Właściwości alarmu”).
Na widoku mapy: umieść wskaźnik myszy na ikonie mapy, kliknij na prawy przycisk myszy i
wybierz spośród następujących funkcji:
Ikony wejść
 Uznaj (gdy w trakcie alarmu)
 Potwierdź (gdy w trakcie alarmu)
 Otwórz właściwości wejść
 Powrót do normalnego trybu
 Dezaktywacja wejścia
Ikona przekaźnika
 Otwórz właściwości przekaźników
 Powrót do normalnego trybu
 Dezaktywuj przekaźnik stale (stale wyłączony)
 Aktywuj przekaźnik stale (stale wyłączony)
 Aktywuj przekaźnik w czasie, wyszczególnij ilość sekund
Ikony procesu
 Wykonaj proces
 Otwórz właściwości procesu
Ikony akcji
 Wykonaj akcję
 Otwórz właściwości akcji
Uwaga: tylko akcje udostępnione użytkownikowi pojawią się na ekranie.
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Wskazówki i uwagi
Automatyczne odświeżanie.
Status ikony może być automatycznie uaktualniany przez wybranie opcji “Automatyczne
odświeżanie statusu wejścia/wyjścia” na ekranie “Narzędzia - Opcje - Serwer”. Alternatywnie,
gdy automatyczne odświeżanie jest wyłączone, ręczne odświeżanie może być zastosowane.
Dynamiczne zarządzanie mapami.
W przypadku użycia kilku map, wyświetlana mapa zawiera aktywne wejścia. Jeżeli nie są
wywołane żadne alarmy, wyświetlona jest domyślna mapa. Jeżeli kilka alarmów jest
aktywowanych, mapa która zawiera ostatni alarm zostaje wyświetlona. Jeżeli ekran “Program
zdarzeń – Aktywne alarmy” jest otwarty, alarm należący do wyświetlonej mapy zostanie
wywołany, a mapa ta zostaje dynamicznie uaktualniona. Akcje i procesy mogą być wywołane
bezpośrednio przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonę. Istnieje możliwość zmiany
map przez wybranie jej z menu albo kliknięcie na odpowiednią ikonę, jeżeli takie ikony były
uprzednio umieszczone.
Sposób prezentacji alarmów:


jeżeli przycisk ‘pokaż wszystkie wejścia’ nie jest wybrany, na ekranie pojawią się
logiczne stany aktywowanych wejść tj. uzbrojone alarmy ‘on’ (aktywne alarmy). Ikona
pojawia się automatycznie, kiedy alarm jest wykryty, bez konieczności użycia przycisku
’odśwież’. Ikona pozostaje na mapie tak długo, aż operator nie uzna i potwierdzi alarmu,



jeżeli przycisk ‘pokaż wszystkie wejścia’ jest wybrany, ekran wyświetla logiczny status
wszystkich wejść, zdefiniowanych na ekranie “Pozycja”.

Dynamiczna zmiana ikon pozwala na śledzenie statusu wejść i wyjść: aktywacja i
dezaktywacja punktów alarmowych, zamknięcie lub otwarcie drzwi oraz nadzór nad
przekaźnikami.
Przykład: jeżeli alarm z drzwi jest wykryty, ikona reprezentująca otwarte drzwi pojawi się na
ekranie. Jeżeli drzwi są zamknięte, ikona reprezentująca zamknięte drzwi pojawi się w tym
miejscu.
System zachowuje się w następujący sposób przy wywołaniu alarmu:

Historia zdarzeń: alarm wyświetli się na czerwono

Dziennik zdarzeń: zdarzenie jest zapisane

Pasek nawigacyjny: zwiększenie ilości wywołanych alarmów

Ekran “Aktywne alarmy”: ikona połączona z alarmem pojawi się na stronie wyświetlonej
mapy

Ekran “Aktywne alarmy”: wyświetli się nazwa alarmu i jego data wraz z godziną w górnej
tabeli

Ekran “Aktywne alarmy”: wyświetli się instrukcja powiązana z alarmem.
Jeżeli kilka alarmów zostanie wykrytych, ostatni alarm wyświetli się w górnej tabeli ekranu
“Aktywne alarmy”. Po kliknięciu na ikonę, kursor automatycznie przemieści się w kierunku
odpowiedniego rzędu i wyświetlą się instrukcje dotyczące danego alarmu. Kolejność
wyświetlanych alarmów można zmieniać ręcznie przez przyciśnięcie wskaźnika na górze
tabeli.
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4.11.3. Aktywne alarmy – Status wejść
Na ekranie wyświetlone są w sposób dynamiczny statusy aktywacyjne wejść. Przed
wyświetleniem danych może wystąpić zwłoka 15 sekundowa na sprawdzenie statusów
wszystkich wejść.

Analiza tabeli
Lista kontrolerów: wybierz żądany kontroler. Nieaktywne kontrolery są wyświetlane w kolorze
zielonym.
Nazwa: nazwa wejścia.
Kontroler: nazwa kontrolera, do którego należy wejście.
Nr: numer wejścia w kontrolerze.
Typ: wskazuje typ wejścia: Cyfrowe, Cyfrowe 4 stanowe lub Analogowe.
NO/NC: normalny status wejścia, tj. normalnie otwarte (NO), normalnie zamknięte (NC) lub
Stan od 1 do 4.
Fizyczny status wejścia: Otwarte, Zamknięte, Linia zwarta lub Linia przerwana. W czasie
czytania lub błędów w komunikacji z kontrolerem pojawi się znak ‘?’, aby pokazać, że stan jest
nieznany.
Logiczny status: On, Off, Linia zwarta lub Linia przerwana (lub ‘?’ jeżeli status jest nieznany).
Uzbrojony: status uzbrojenia zmienia się w następujący sposób:
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(Czerwona ikona) Uzbrojony: obecny czas zawiera się w czasie aktywacji obszaru
wejścia programu tygodniowego (‘zielony’ okres ).
 (Czarna ikona) Nie teraz: obecny czas znajduje się poza obszarem aktywacji wejścia
programu tygodniowego (‘czerwony’ okres).
 Rozbrojony: wejście nie jest zawarte w ‘Programie obsługi zdarzeń’.
System automatycznie przechodzi z “Nie teraz” do “Uzbrojony”, i vice versa, w zależności od
stref czasowych.
Alarm aktywny: kolorowe ikony, które sygnalizują status alarmu (aktywny, uznany i
potwierdzony) w tablicy oraz pasku narzędziowym:
 (Czerwona ikona) Aktywny: aktywny alarm
 (Zielona ikona) Uznany: uznany alarm
 Brak ikony: brak alarmu lub alarm potwierdzony
Ostatnia akcja: pokazuje czy normalna sytuacja nie była wywołana ręcznie lub przez
aktywację akcji, procesu albo globalnego działania.
Wskazówki i uwagi
Ręczne działanie.
Umieść wskaźnik myszy na nazwie wejścia, kliknij na prawy przycisk i wybierz jedną z funkcji:
 Uznaj (kiedy w stanie alarmu),
 Potwierdź (kiedy w stanie alarmu),
 Otwórz właściwości alarmu,
 Powrót do normalnego trybu,
 Dezaktywacja wejścia.
Sortowanie informacji.
Informacje w tabeli mogą być sortowane. Każda kolumna może służyć jako kryterium
sortowania. Aby zorganizować informacje w porządku rosnącym, kliknij na górny wskaźnik
kolumny, aby zorganizować informacje w porządku malejącym, kliknij ponownie na wskaźnik.
Zapobieganie alarmowi.
Aby zapobiec pojawieniu się alarmu z aktywowanego wejścia, wybierz jedną z metod:
 skasuj wejście z listy (na ekranie “Kontroler - Wejście”),
 na ekranie “Program obsługi zdarzeń - Alarmy”, wybierz X, aby wyłączyć wejście z
programu obsługi zdarzeń,
 na ekranie “Program obsługi zdarzeń - Alarmy”, przydziel “WP Never” program
tygodniowy do wejścia,
 na ekranie “Aktywne alarmy - Mapa” lub “Aktywne alarmy – Status wejścia”, kliknij
prawym przyciskiem na wejście i wybierz ‘Dezaktywacja wejścia’.
Przykład
Jak ustawić wejście, które będzie aktywowane tylko w nocy.
Otwarcie drzwi musi wywołać alarm w czasie okresu nocnego (okres uzbrojenia) lecz nie w
czasie dnia (okres rozbrojenia).
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Postępuj w następujący sposób:
 na ekranie “Kontroler – Wejście” zdefiniuj wejście, do którego będzie podłączony
czujnik, a który będzie kontrolował stan drzwi,
 zdefiniuj okres uzbrojenia tj. dzienny i tygodniowy program, który aktywuje w nocy, a
dezaktywuje w dzień (na ekranie “Parametr – Program dzienny” i “Parametr – program
tygodniowy”),
 na ekranie “Program obsługi - Alarmy” zaznacz V, aby włączyć wejście do programu
obsługi zdarzeń i wybierz żądane programy tygodniowe,
 jeżeli konieczne, umieść odpowiadającą temu wejściu ikonę na mapie.
W czasie nocy alarm zostanie aktywowany, gdy drzwi zostaną otwarte. W czasie dnia wejście
jest rozbrojone przez swój program tygodniowy i nie zostanie wywołany alarm w przypadku
otwarcia drzwi.
Uwaga: program tygodniowy “WP Always” (PT Zawsze) pozwala uzbroić wejście na stałe.
Wejście musi być uzbrojone na ekranie ‘Aktywne alarmy’, aby aktywować jego działanie
alarmowe.
4.11.4. Aktywne alarmy – Status przekaźników (wyjść)
Tabela wyświetla status wyjść w czasie rzeczywistym. Jest dostępna również z ekranu
“Sterowanie ręczne – Kontrola przekaźników”.

Analiza tabeli
Lista kontrolerów: wybierz żądany kontroler. Nieaktywne kontrolery wyświetlone są w kolorze
zielonym.
Nazwa: nazwa przekaźnika.
Kontroler: nazwa kontrolera, do którego należy przekaźnik.
Numer: numer wyjścia w kontrolerze.
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Fizyczny status: Otwórz lub Zamknij (Otwarty lub Zamknięty). W czasie czytania lub
problemem z komunikacją jest wyświetlony znak ‘?’, który wskazuje nieznany status.
Czas aktywacji: kolumna wskazuje, czy program tygodniowy został przydzielony do
przekaźnika:
 V ON przez program tygodniowy: przekaźnik jest aktywowany ponieważ program
tygodniowy został przydzielony, a bieżący czas jest powiązany z okresem aktywnym
programu tygodniowego (‘zielony okres’). Przekaźnik jest aktywowany automatycznie
zgodnie ze strefami czasowymi,
 X OFF przez program tygodniowy: przekaźnik jest dezaktywowany ponieważ program
tygodniowy został przydzielony, a bieżący czas jest poza okresem aktywacji programu
tygodniowego (‘czerwony okres’). Przekaźnik jest automatycznie zwolniony zgodnie za
strefami czasowymi,
 Brak tekstu: oznacza, że żaden program tygodniowy nie został przydzielony.
Uwaga: “PT Zawsze” pozwala na wyzwalanie przekaźnika zawsze, a “PT Nigdy” powoduje, że
przekaźnik jest stale nieaktywny.
Ostatnia akcja: pokazuje, czy normalna sytuacja nie została wywołana ręcznie lub przez
aktywację akcji, procesu lub globalnego działania.
Uwagi i wskazówki
Akcja wywołana ręcznie.
Umieść wskaźnik myszy na nazwie wyjścia, kliknij na prawy przycisk i wybierz spośród
następujących funkcji:
 otwórz właściwości przekaźnika,
 powróć do trybu normalnego, aby skasować wszystkie akcje opisane poniżej,
 dezaktywuj przekaźnik ciągle (Stale WYŁ), aby zamknąć drzwi na stałe,
 aktywuj przekaźnik ciągle (Stale WŁ), aby otworzyć drzwi na stałe,
 aktywuj przekaźnik w czasie, aby włączyć / wyłączyć sygnalizację w określonym czasie.
Określ ilość sekund (pomiędzy 1 a 120 sek.).
Porządkowanie informacji.
Informacje w tabeli można porządkować. Każda kolumna może służyć jako kryterium
porządkowania. Aby uporządkować informacje w rosnącym porządku, przyciśnij wskaźnik
kolumny. Aby uporządkować informacje w malejącym porządku, przyciśnij
wskaźnik
ponownie.

5. “Moduły” MENU
Amadeus 5, w zależności od użytego klucza, może zawierać różne moduły, które opisane są w
tym rozdziale (opis klucza i zawartość modułów można odczytać na ekranie “Pomoc – O
programie”).

5.1. Moduł parkingowy
5.1.1. Moduł parkingowy – Podstawowe pojęcia
Moduł parkingowy pozwala na kontrolę dostępu do parkingu i zarządzanie wypełnieniem stref
parkingowych zgodnie z przynależnością do danej grupy dostępu.
Istnieją trzy pojęcia, które ułatwiają zarządzanie parkingiem:
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 Teren parkingowy: miejsce gdzie parkuje się samochody, kontrolowane przez jeden lub
więcej punktów kontrolnych (czytników kart). Amadeus 5 może zarządzać jednym lub
wieloma terenami parkingowymi,
 Grupa użytkowników parkingu: jakakolwiek firma lub jednostka, która wynajmuje lub
jest właścicielem miejsc parkingowych,
 Strefa parkingowa: określona ilość miejsc parkingowych
należąca do grupy
użytkowników parkingu. Określona strefa jest dostępna tylko dla odpowiedniej grupy
użytkowników parkingu.
Dla każdej strefy parkingowej dostępne są dwa typy informacji:
 licznik wyświetlający ilość dostępnych miejsc o każdym czasie w strefie,
 listę dostępnych punktów używanych w strefie parkingowej. Dla każdego punktu dostępu
licznik może się zwiększyć (+1), zmniejszyć (-1) lub pozostać niezmieniony po użyciu
identyfikatora.
Użytkownik może uzyskać dostęp tylko wtedy, gdy jego grupa dostępu posiada strefę
parkingową na danym parkingu i kiedy strefa parkingowa nie jest zapełniona.

Strefa 6

Parking C

Strefa 5
Strefa 2
(Firma Y)

Strefa 1(Firma X)

Parking A

Strefa 3 (Firma X)

Parking B

Strefa 4
(Firma Y)
: Miejsce wolne
: Miejsce zajęte

Fig. 5.1 : Przykładowy plan parkingu.

Przykład
Na powyższym rysunku widzimy plan parkingu w budynku biurowym. Firma X i Firma Y
wynajmują strefy parkingowe w tym budynku:
- Firma X wynajmuje 4 miejsca parkingowe na Parkingu A i 2 miejsca parkingowe na
Parkingu B,
- Firma Y wynajmuje 3 miejsca parkingowe na Parkingu A i
Parkingu B.

5 miejsc parkingowych na

Aby wprowadzić te dane, należy utworzyć następujące pozycje:
 dwa parkingi: Parking A i Parking B,
 dwie grupy użytkowników: Firma X i Firma Y,
 cztery strefy parkingowe:
o Strefa 1 (4 miejsca): Firma X na Parkingu A
o Strefa 2 (3 miejsca): Firma Y na Parkingu A
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o Strefa 3 (2 miejsca): Firma X na Parkingu B
o Strefa 4 (5 miejsc) : Firma Y na Parkingu B
Wszyscy użytkownicy grupy są powiązani ze sobą. Dostęp dla członków grupy jest
uzależniony od dostępnych miejsc w danej strefie. Jeżeli pięciu pracowników Firmy X
przyjedzie w tym samym czasie na Parking A, dostęp będzie udzielony tylko pierwszym
czterem samochodom i odmówiony pozostałym użytkownikom grupy.
Zezwolenia na dostęp do parkingu są niezależne od siebie. Odmowa dostępu na Parkingu A
nie jest przeszkodą, aby uzyskać dostęp na Parking B.
Jeżeli wszystkie miejsca parkingowe firmy są zajęte, dostęp będzie odmówiony pozostałym
samochodom należącym do tej firmy, natomiast samochody innych firm będą miały dostęp do
tych parkingów, w zależności od ilości wolnych miejsc należących do danej firmy.
Sposób postępowania;
 na ekranie “Moduł – Teren parkingowy - Główny” utwórz dwa tereny parkingowe:
Parking A i Parking B,
 na ekranie “Kontroler - Główny” utwórz dwa kontrolery w trybie ‘parking’ i przydziel do
jednego z nich Parking A, a do drugiego Parking B,
 na ekranie “Moduł – Grupa użytkowników parkingu - Główny” utwórz dwie grupy, Firma
X i Firma Y,
 przydziel każdego użytkownika do grupy dostępu przez wybranie “Grupa użytkowników
parkingu” z list na ekranie “Wszyscy użytkownicy - Osobisty”,
 na ekranie “Moduł – Strefa parkingowa - Główny” utwórz 4 strefy parkingowe, zdefiniuj
grupę użytkowników, teren parkingowy i maksymalną ilość miejsc,
 na ekranie “Moduł – Strefa parkingowa - Dostęp” znajduje się lista dostępnych czytników.
Dla każdej strefy parkingowej wskaż, który czytnik jest używany do wjazdu do strefy,
który do wyjazdu lub jest ‘neutralny’, tj. nie jest używany w tej strefie. Określ, czy
powinien być udzielony/odmówiony dostęp, kiedy strefa jest zapełniona samochodami
(jeżeli jest używany do wyjazdu, dostęp musi być przyznany, kiedy strefa jest
wypełniona).
Zarządzanie dostępem
Licznik miejsca jest powiązany z każdą strefą parkingową. Ruch samochodów ma wpływ na
stan licznika. Po wjeździe samochodu ilość miejsc dostępnych zmniejsza się. Kiedy samochód
wyjeżdża, wartość licznika zwiększa się o jeden. Ilość miejsc dostępnych jest obliczana na
podstawie maksymalnej ilości miejsc i stanu licznika. Strefa jest wypełniona, jeżeli jej licznik
wskazuje zero.
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5.1.2. Teren parkingowy
Teren parking jest miejscem przeznaczonym do parkowania samochodów. Wiele parkingów
może być nadzorowanych jednocześnie.
Menu jest podzielone na dwie zakładki:
 Główny: określ tereny parkingowe,
 Lista obecności: sprawdzanie ruchu samochodów w poszczególnych miejscach
parkingowych, w zależności od grupy dostępu.
5.1.2.1. Teren parkingowy - Główny
Na ekranie można zdefiniować różne parkingi, które będą nadzorowane przez system.
Pola
Nazwa: nadaj nazwę parkingom.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Uwaga:
po
utworzeniu
różnych
parkingów,
trzeba
zdefiniować
kontrolery typu ‘parking’ na ekranie
“Kontroler - Główny” i przydzielić do
nich nowe tereny parkingowe.

5.1.2.2. Teren parkingowy – Lista obecności
Na ekranie możemy monitorować ruch samochodów na każdym parkingu. Informacja jest
wyświetlona automatycznie, może być modyfikowana na ekranie “Moduł – Strefa parkingowa
– Lista obecności”.
Wyświetlanie danych
Grupa użytkowników: firma lub grupa,
do której przydzielono samochody.
Nazwa: nazwa użytkownika żądającego
dostępu.
Numer
rejestracyjny:
rejestracyjny samochodu.

numer

Czytnik: czytnik, który czyta operację
dostępu do parkingu.
Data: data operacji.
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5.1.3. Grupa użytkowników parkingu
Grupą użytkowników jest firma lub jakakolwiek grupa użytkowników, wynajmująca lub będąca
właścicielem miejsc parkingowych. Każdej grupie przydzielona jest określona strefa
parkingowa, która może być identyfikowana przez numer identyfikacyjny.
Wszyscy użytkownicy grupy są zależni od siebie. Każdy członek grupy ma dostęp do
wszystkich parkingów należących do tej firmy. Jeżeli teren parkingowy, należący do grupy jest
zapełniony, dostęp zostanie odmówiony dla wszystkich użytkowników tej grupy.
Menu jest podzielone na dwie zakładki:
 Główny: do zdefiniowania grupy użytkowników,
 Lista obecności: monitoruje ruch samochodów na każdym parkingu.
5.1.3.1. Grupa użytkowników parkingu - Główny
Na ekranie definiujemy różne grupy użytkowników, które nadzoruje system.
Pola
Nazwa: nadaj nazwę różnym grupom.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
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5.1.3.2. Grupa użytkowników parkingu – Lista obecności
Na ekranie wyświetlone są szczegóły dotyczące samochodów i ich ruchu zgodnie z
przynależnością do grupy. Ta informacja, która jest wyświetlana automatycznie, może być
modyfikowana na ekranie “Moduł – Strefa parkingowa - Aktualizacja obecności”.
Wyświetlane dane
Teren parkingowy: nazwa parkingu.
Nazwa: nazwa użytkownika żądającego dostępu.
Numer rejestracyjny: numer rejestracyjny samochodu.
Czytnik: czytnik, który rejestruje wjazd na parking.
Data: data operacji.
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5.1.4. Strefa parkingowa
Członkowie grupy użytkowników mają dostęp tylko do miejsc parkingowych, które są
przydzielone do grupy. Dostęp na parking jest udzielany tylko wtedy, gdy są dostępne miejsca
w strefach przydzielonych do grup użytkowników, do których należy kierowca.
Menu jest podzielone na trzy zakładki:
 Główny: do zdefiniowania stref parkingowych,
 Dostęp: zarządzanie dostępem,
 Aktualizacja obecności: do modyfikacji informacji znajdujących się w bazie danych.
5.1.4.1. Strefa parkingowa - Główny
Pola
Nazwa: nazwa strefy parkingowej.
Opis: opisz nowo wprowadzone
dane.
Identyfikacja strefy:
Grupa
użytkowników
parkingu:
wybierz grupę,
która
wynajmuje,
jest
właścicielem
miejsc
lub
przyciśnij przycisk […], aby
utworzyć nową grupę.
Teren parkingowy: wybierz
parking, dla którego lista
będzie
wypełniona
lub
przyciśnij przycisk […], aby
utworzyć
nowy
teren
parkingowy.
Maksymalna ilość miejsc: wpisz maksymalną pojemność parkingu.
Aktualnie wolne miejsca: wyświetla się automatycznie.
Aktualnie zajęte miejsca: wyświetla się automatycznie.
Aktywacja procesu w przypadku zapełnienia: zdefiniuj proces, który zostanie wywołany,
kiedy parking zostanie wypełniony (przykład: włączy się czerwona lampa); wybierz z listy lub
przyciśnij przycisk […], aby utworzyć nowy.
Aktywacja procesu w przypadku braku zapełnienia: zdefiniuj proces, który zostanie
wywołany, gdy parking nie jest zapełniony w całości (przykład: zapalenie się zielonej lampy i
otwarcie bramy); wybierz z listy lub przyciśnij przycisk […], aby utworzyć nowy proces.
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5.1.4.2. Strefa parkingowa - Dostęp
Pola
Czytnik: lista czytników.
Tryb licznikowy: wskazuje dla strefy
parkingowej,
który
czytnik
jest
używany jako wjazdowy, który jako
wyjazdowy, a który neutralny, tj. nie
używany w tej strefie (nie można
modyfikować tych numerów).
Jeśli strefa pełna: wpisz czy czytnik
powinien
przyznać
/
odmówić
dostępu, kiedy strefa jest zapełniona
(przykład: jeżeli czytnik jest używany
do wyjazdu, dostęp musi być
udzielony,
kiedy
strefa
jest
zapełniona).
5.1.4.3. Strefa parkingowa – Aktualizacja obecności
Na ekranie są automatycznie wyświetlane, dla każdej strefy, nazwiska kierowców i numery
rejestracyjne samochodów, które znajdują się obecnie w strefie parkingowej i wszystkich
użytkowników bieżącej grupy. Ekran ten jest szczególnie przydatny, gdy ruch samochodów
nie jest rejestrowany przez system (w przypadku chwilowego braku zasilania lub braku
komunikacji pomiędzy kontrolerem i czytnikiem). Na tym ekranie możemy modyfikować
ręcznie znajdujące się na parkingu samochody. Listę obecnych samochodów możemy
wyświetlić na ekranie “Teren parkingowy – Lista obecności” lub “Grupa użytkowników
parkingu – Lista obecności”.
Pola
Aktualnie w: samochody znajdujące
się aktualnie w strefie parkingu.
Nazwa: nazwisko kierowcy.
Nr rejestracyjny: numer rejestracyjny
samochodu.
Aktualnie
wolne
miejsca:
licznik
wyświetla nieużywaną ilość miejsc w
strefie, w czasie rzeczywistym.
Przyciski [] i []: użyj strzałek w celu
umieszczenia lub skasowania samochodu
w danej strefie parkingowej.
Osoby
w
parkingu:

grupie

użytkowników

Nazwa: nazwisko kierowcy.
Nr rejestracyjny: numer rejestracyjny
samochodu.
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Wskazówki i uwagi
Powtarzające się wartości.
Na liście samochodów strefy parkingowej mogą pojawiać się powtarzające się wartości w
następujących przypadkach: karta została użyta dwa razy przy wjeździe w przypadku, gdy ten
sam identyfikator został użyty do wjazdu dwóch różnych samochodów. Aby uniknąć takich
sytuacji należy zdefiniować czytniki z funkcją Anti-Passback (Globalnym, Czasowym lub
Lokalnym).
5.1.5. Reset stref parkingowych
Funkcja pozwala na wykonanie resetu wszystkich
liczników stref parkingowych, tj. po tej akcji wszystkie
miejsca parkingowe będą wolne. Zapytanie o
potwierdzenie tej operacji wyświetli się na ekranie.
Aplikacja dostarcza trzy sposoby resetowania liczników stref parkingowych:


poprzez wybranie z menu “Reset stref parkingowych” i kliknięcie “Tak“ .



poprzez wpisanie czasu automatycznego resetu na ekranie
Serwer” w pozycji ‘Reset stref parkingowych o’.



automatycznie przez globalne działanie, przez stworzenie akcji typu “Reset stref
parkingowych” i wybranie, którą strefę parkingową uaktualnić. Globalne działanie może
uaktualnić licznik stref parkingowych przez jakiekolwiek działanie systemu (przez użycie
karty lub zmianę stanu wejścia). Można zresetować licznik w określonym czasie, przez
wybranie “Terminarza” jako typu działania globalnego oraz wpisać datę i godzinę, kiedy
parking powinien być zresetowany (Więcej szczegółów na ekranie “Obsługa zdarzeń Akcja” i “Obsługa zdarzeń - Działanie globalne” ).

“Narzędzia - Opcje -
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5.2. Moduł windy
5.2.1. Moduł windy – Podstawowe pojęcia
Funkcja ta nadzoruje dostęp na poszczególne piętra poprzez zarządzanie windami. Przyciski
windy są kontrolowane przez przekaźniki kontrolera. Po użyciu identyfikatora w czytniku windy,
zgodnie z uzyskaną autoryzacją, jeden lub więcej przekaźników zostaje aktywowanych, co
odblokowuje odpowiednie przyciski i użytkownik może użyć przycisku na żądane piętro.
W programie windy zdefiniujemy różne możliwości dostępu dla grup użytkowników windy.
Funkcja ta nie kontroluje dostępu do windy ani do przestrzeni obsługiwanych przez windy.
Program windy może być identyczny dla wszystkich czytników windy należących do tego
samego kontrolera lub określony dla każdego czytnika. Ostatnia opcja jest szczególnie
użyteczna w dużych instalacjach (kontroler może mieć do 64 przekaźników). W dużych
budynkach, współdzielonych przez wiele firm, program windy pozwala każdej osobie wybrać
tylko piętra przypisane do danej firmy.
Uwaga: jeżeli użytkownik nie wybierze piętra w czasie określonej zwłoki czasowej, dostęp
zostanie odmówiony na wszystkie piętra. Zabezpiecza to przed używaniem windy przez
nieautoryzowane osoby.
Przykład
Teren chroniony składa się z dwóch budynków. Pierwszy jest trzypiętrowy, a drugi
dwupiętrowy. Każdy budynek posiada swoją windę.
Zdefiniowano trzy grupy użytkowników:
 kierownicy mają dostęp do wszystkich pięter w obu budynkach,
 personel techniczny ma dostęp na 1 i 2 piętro pierwszego budynku i piętro 1, 3, 4 i 5
drugiego budynku,
 pracownicy administracyjni mają dostęp na 1 i 3 piętro pierwszego budynku oraz 1, 3 i
6 drugiego budynku.

6
piętrowy
budynek
oors
3
piętrowy
budynek
oors
Lift

Aby spełnić wymagania dotyczące ochrony tego terenu, trzeba utworzyć trzy programy windy
z następującymi autoryzacjami:
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Program windy

Grupa użytkowników

A: Kierownicy
B: Dział techniczny
C: Administracja

Kierownicy
Personel techniczny
Personel administracyjny

Dostępność na
piętra budynku
1
1, 2, 3
1, 2
1, 3

Dostępność na
piętra budynku
2
1, 2, 3, 4, 5, 6
1, 3, 4, 5
1, 3, 6

Sposób postępowania:



na ekranie “Kontroler - Główny” utwórz dwa kontrolery typu ‘winda’, jeden na budynek,
na ekranie “Moduł – Program windy - Główny” utwórz trzy grupy programów windy,
Kierownicy, Dział techniczny i Administracja, a dla każdej grupy przydziel wyjścia do
przycisków pięter windy,
 przydziel każdego użytkownika do jego grupy programu windy poprzez wybranie
“Programu windy” z listy na ekranie “Wszyscy użytkownicy kart - Osobisty”.
Wskazówki i uwagi
Maksymalna pojemność kontrolera: 64 piętra.
Kontroler posiada przeważnie 4 przekaźniki. Z płytą rozszerzeń 12 przekaźnikową i trzema 16
przekaźnikowymi płytami STLO, podłączonymi do drugiego portu, kontroler może posiadać 64
przekaźniki (wyjścia) i obsługiwać 64 piętra. Kilka kontrolerów może nadzorować różne windy
równolegle.
Wiele wind.
Kontroler może zarządzać kilkoma windami z identyczną autoryzacją (na ekranie “Moduł –
Program windy”) lub ze specjalną autoryzacją dla każdego czytnika (na ekranie “Moduł –
Grupa autoryzacji windy”, która to zakładka jest widoczna tylko wtedy, kiedy zaznaczona jest
opcja ‘Różne programy windy dla każdego czytnika’ na ekranie “Narzędzia - Opcje - Serwer”.
Ady wykorzystać tę możliwość programu, niezbędne jest zastosowanie EPROM TPL
datowane od 01/03/2003 i późniejsze..
Przykład: kontroler posiada 64 przekaźniki.
Czytnik 1 - Winda 1:
Czytnik 2 - Winda 2:
Czytnik 3 – Winda 3:
Czytnik 4 – Winda 4:

10 przekaźników – 10 pięter
20 przekaźników – 20 pięter
30 przekaźników – 30 pięter
4 przekaźniki – 4 piętra

Informacje dotyczące programu windy są podzielone na dwa ekrany:
 Program windy, gdzie te same przekaźniki/przyciski windy są przydzielone do
wszystkich czytników tego samego kontrolera,
 Grupa autoryzacji windy, gdzie specyficzne przekaźniki/przyciski windy są przydzielone
do czytnika. Przypadek ten jest szczególnie użyteczny w zastosowaniach
wielomiejscowych.
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5.2.2. Program windy
Ekran “Moduł – Program windy” jest używany w większości aplikacji wind, gdy te same
przekaźniki/przyciski windy są zastosowane do wszystkich czytników. Jest podzielony na dwie
zakładki:
 Główny: definiuje programy windy,
 Użytkownicy kart: odnosi się do osób należących do grup windy.

5.2.2.1. Program windy - Główny
Programy windy definiujemy na tym ekranie.
Pola
Nazwa: nazwij program windy.
Opis: opisz nowo wprowadzone
dane.
Widok:
 zaznacz przycisk V, aby
wyświetlić
przekaźniki
włączone
do
programu
windy,
 zaznacz przycisk X, aby
wyświetlić
przyciski
wyłączone
z
programu
windy.
Czas trwania (od 0 do 120 sekund): jest to zwłoka na przyciśnięcie przycisku piętra przez
użytkownika, po otrzymaniu autoryzacji dostępu; jest zwłoką przekaźnika, który kontroluje
przycisk windy. Zwłoka jest ustawiona domyślnie na 3 sekundy.
Uwaga: tryb alternatywny (ustawienie czasu na 122 sek.): Przekaźnik jest aktywowany
(przycisk windy jest dostępny) po użyciu karty; przekaźnik jest dezaktywowany tylko wtedy,
gdy ponownie użyjemy kartę i pozostaje dezaktywowany, itd.
Tabela: lista przekaźników zdefiniowanych kontrolerów windy:
 wybierz V, aby włączyć przekaźnik do programu windy,
 wybierz X, aby wyłączyć przekaźnik z programu windy.

Przekaźniki i odpowiadające mu piętra są domyślnie wyłączone z programu.
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5.2.2.2. Program windy – Użytkownik
Wyświetlana jest tabela z imionami i
nazwiskami
członków
grupy
użytkowników,
których
dotyczy
program windy. Nie jest to lista
obecności.
Zakładki tej nie ma, gdy zaznaczona
jest opcja ‘Różne programy wind dla
każdego czytnika’ na ekranie
“Narzędzia - Opcje - Serwer” .

5.2.3. Grupa autoryzacji windy
Ekran jest dostępny, gdy zaznaczona jest opcja ‘Różne programy wind dla każdego czytnika’
na ekranie “Narzędzia - Opcje - Serwer”. Jest używany w aplikacjach windy, kiedy określone
czytniki / przyciski windy są przydzielone do czytnika. Jest podzielony na dwie zakładki:
 Główny: zdefiniuj grupę autoryzacji windy,
 Użytkownik : odnosi się do członka grupy użytkowników, który jest powiązany z grupą
autoryzacji windy.
5.2.3.1. Grupa autoryzacji windy - Główny
Grupy autoryzacji windy definiuje się na tym ekranie.
Pola
Nazwa:
nazwij
autoryzacji windy.
Opis:
dane.

opisz

nowo

nową

grupę

wprowadzone

Tabela:
Kontroler:
lista
kontrolerów
powiązanych z windą,
Czytnik:
lista
powiązanych z windą,

czytników

Winda: wybierz program windy z
listy.
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5.2.3.2. Grupa autoryzacji windy - Użytkownik
Tabela informacyjna wyświetla
imiona i nazwiska członków grupy
użytkowników, którzy są powiązani
z grupą autoryzacji windy. Nie jest
to lista obecności.
Zakładka ta pojawia się, gdy
zaznaczona jest opcja ‘Różne
programy wind
dla każdego
czytnika’ na ekranie “Narzędzia Opcje - Serwer” .

5.3.Moduł zarządzania czasem i obecnością
5.3.1. Raport częściowy
Przez ten ekran możemy zarządzać modułem i obliczać czas pracy pracowników.
W programie mamy do dyspozycji dwa rodzaje modułów ‘Czas i Obecność’:
1. standardowy ‘Czas i Obecność’ – składający się z dwóch opcji:


Opcja 1- ‘Czas w miejscu’- system sprawdza użycie karty przez każdego użytkownika,
wybiera pierwsze i ostatnie użycie identyfikatora danego dnia i nalicza czas pomiędzy
tymi operacjami. Nie jest wymagane żadne dodatkowe ustawienie w systemie , a raport
może być wydrukowany każdego dnia na podstawie pierwszej i ostatniej operacji w
systemie dla danego użytkownika.



Opcja 2- ‘Czas pracujący’- system zapisuje czas pracy przy użyciu czytników
oznaczonych jako ‘Czytnik wejściowy’ i ‘Czytnik wyjściowy’. Aby użyć tej opcji,
konieczne są następujące ustawienia: poprzez ekran ‘Kontroler-Czytnik-Główny’ należy
wybrać z okna ‘Time Attandence’ jeden czytnik jako ‘Entrence Reader’ (Czytnik
wejściowy), a drugi jako ‘Exit Reader’ (Czytnik wyjściowy). Na ekranie ‘Raporty
częściowe ‘ trzeba zaznaczyć opcję ‘Check entry/exit reader’, a system pozwoli nam
wydrukować aktualny raport z czytników dla danego użytkownika. W przypadku nie
zaznaczenia tej opcji, system wydrukuje nam raport standardowy z Opcji 1.

2. ’Czas i Obecność’ T+ (wymaga zakupu dodatkowego modułu)- zaawansowany system
obliczania czasu pracy, który oblicza nadgodziny, pozwala na definiowanie kategorii
pomieszczeń, dziennych zmian, osobistych kontraktów, itd. Więcej informacji na temat tego
modułu można uzyskać w firmie THOR Sp. z o.o.
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Pola
Data początkowa: określ datę i godzinę początku okresu.
Data końcowa: określ datę i godzinę końca okresu.
Lewe okno: wybierz czytnik, który chcesz użyć.
Prawe okno: wybierz użytkownika z listy.
Podgląd: podgląd raportu częściowego.
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5.4. Moduł obchodu ochrony
5.4.1. Moduł obchodu ochrony – Podstawowe pojęcia
Obchód ochrony składa się ze ścieżki punktów kontrolnych, używanych przez pracownika
ochrony, w których pracownik musi się zgłosić w wyznaczonym czasie. Użycie identyfikatora
w punkcie kontrolnym jest sygnalizowane przez aktywację wejścia lub odczyt z czytnika i
wysłanie informacji do komputera. Każdy czas przybycia pozwala na ustawienie granicy
tolerancji. Kilka obchodów może być zdefiniowanych i pracować równolegle. Zdarzenia te są
zapisywane w historii zdarzeń oraz raportach.
Przykład
8:00

Rozpoczęcie obchodu.

8:06 - 8:15 Zdefiniowany, autoryzowany okres przybycia do pierwszego punktu kontrolnego,
pracownik ochrony powinien aktywować wejście w celu potwierdzenia zgłoszenia
się w punkcie kontrolnym.
(czas przybycia: 8:10, tolerancja (-):04 min, (+): 05 min)
5.4.2. Pracownik ochrony
Do obowiązków pracownika ochrony należy wykonywanie obchodów. Pracownik może być
zdefiniowany jako pracownik ochrony na jednym z ekranów:
 "Wszyscy użytkownicy kart - Główny", przez wybranie typu użytkownika jako "Ochrona"
 "Ochrona", na którym typ jest automatycznie ustawiony jako "Ochrona".
5.4.3. Punkt kontrolny - Główny
Punkty kontrolne, wejścia oraz czytniki używane do potwierdzenia przybycia, są definiowane
na tym ekranie.
Uwaga: tożsamość pracownika zmieniającego status wejścia nie jest rozpoznawane przez
system. W przypadku, gdy poziom bezpieczeństwa wymaga weryfikacji danych personalnych
pracownika ochrony, czytnik powinien być zainstalowany w każdym punkcie kontrolnym.
Pola
Nazwa: nazwij punkt kontrolny.
Opis: opisz nowo wprowadzone
dane.
Wejście: wybierz wejście, które
zasygnalizuje
przybycie
pracownika
ochrony,
z
wyświetlonej listy wejść; wejście
musi być uzbrojone (przez
program tygodniowy) przed
rozpoczęciem obchodu.
Czytnik: wybierz czytnik, który
zasygnalizuje
przybycie
pracownika ochrony, z listy
wyświetlonych czytników.
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Zdarzenie: wybierz zdarzenie z listy.
 Start alarmu (jeżeli z wejścia),
 Dostęp udzielony (jeżeli czytnik),
 Dostęp udzielony (kod pod przymusem) (jeżeli czytnik),
 Dostęp odmówiony (jeżeli czytnik)
 Dostęp odmówiony (nieudane próby) (jeżeli czytnik).
Przykład dostępu odmówionego: pracownik ochrony musi użyć karty w czytniku, który zezwala
na wejście do pomieszczenia serwera, ale nie jest uprawniony do wejścia do tego
pomieszczenia.
5.4.4. Program obchodu ochrony
5.4.4.1. Program obchodu - Główny
Na tym ekranie można zdefiniować
obchód ochrony. Wybierz procesy, które będą
aktywowane, kiedy pracownik ochrony zgłosi się w punkcie kontrolnym. Procesy alarmowe
mogą być aktywowane, kiedy nastąpi wczesne lub późne przybycie, lub jego brak.
Pola
Nazwa: nazwij nowy obchód.
Opis: opisz nowo wprowadzone dane.
Proces, jeśli przybycie:
wybierz
proces
do
wywołania z listy po
przybyciu lub przyciśnij
przycisk
[…],
aby
zdefiniować nowy proces.
Przykłady: alarm głosowy
w komputerze, aktywacja
przekaźnika załączającego
sygnalizator, itd.
Proces,
jeśli alarm:
wybierz z listy proces do
wywołania lub naciśnij
przycisk
[…],
aby
zdefiniować
nowy
w
następujących
przypadkach:
 Przybycie
przed
czasem: przybycie przed czasem minus poprawka,
 Nieprzybycie: automatyczna wiadomość, która wyświetli się na koniec spodziewanego
czasu przybycia (zawiera poprawkę i następne 60 sekund) jeżeli przybycie nie zostało
zasygnalizowane,
 Przybycie po czasie: przybycie po czasie spodziewanym (zawiera poprawkę i następne
60 sekund).
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5.4.4.2. Program obchodu – Punkty kontrolne
Aby wypełnić wszystkie definicje obchodu ochrony, na tym ekranie definiuje się czasy
przybycia dla każdego punktu kontrolnego, poprawkę na wcześniejsze przybycie (-) i poprawkę
na późne przybycie (+). Czasy przybycia są naliczane od momentu rozpoczęcia obchodu. Są
one niezależne od aktualnego czasu rozpoczęcia obchodu – nieznany w tym stanie – i bez
poprzedniego czasu punktów kontrolnych.
Uwaga: niektóre komputery wyświetlają czas w formacie "0:00" zamiast "00:00". Nie ma to
wpływu na działanie programu.
Pola
Punkty kontrolne: wybierz punkty
kontrolne na drodze obchodu.
Czas: wpisz czas przybycia w
powiązaniu z rozpoczęciem obchodu,
użyj formatu "hh : mm" .
[ – ]: tolerancja dla wcześniejszego
przybycia (poprawka ‘ - ‘).
[ + ]: tolerancja dla późnego przybycia
(poprawka ‘ + ‘)
Usuń wybrany wiersz: Wskaż rząd
punktu
kontrolnego
i
przyciśnij
przycisk, w celu skasowania go.
5.4.5. Status programu obchodu
Na ekranie tym wyświetlony jest aktualny obchód ochrony wraz ze szczegółami obchodu (lista
punktów kontrolnych, spodziewany czas przybycia z limitem tolerancji i status przybycia) w
czasie rzeczywistym.
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Wyświetlane dane
Odśwież: kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić dane o obchodzie ochrony.
Odśwież co: kliknij na ten przycisk, aby włączyć automatyczne odświeżanie co określony czas
w sekundach.
Aktualnie uruchomione: lista obchodów ochrony wraz z nazwiskiem pracownika, który jest na
obchodzie oraz datą i czasem rozpoczęcia obchodu. Po wybraniu pracownika ochrony pojawia
się okno po prawej stronie, które wyświetla szczegóły obchodu ochrony.
Szczegóły: informacje dotyczące obchodu ochrony, wybranego w lewym oknie, a zawierające
nazwy punktów kontrolnych z górnym i dolnym limitem czasu przybycia. Różne ikony
przedstawiają aktualny stan obchodu w różnych punktach kontrolnych:
: Jeszcze nie przybył,
: Przybył (o czasie),
: Wczesne przybycie,
: Późne przybycie,
: Nie przybył o czasie (w czasie limitu czasowego).
Dolne okno: dziennik zdarzeń ograniczony do wybranego obchodu ochrony.
Uwaga: dodatkowo do tego ekranu, kiedy pracownik ochrony zgłosi się do punktu kontrolnego
(przez aktywowanie wejścia lub użycie karty), dwie wiadomości są wyświetlone w głównym
dzienniku zdarzeń:
 wiadomość o aktywowaniu wejścia i użyciu karty,
 wiadomość o zdarzeniach obchodu ochrony (przybycie o czasie, późne przybycie, itd.).
Przykład
Obchód ochrony ma następujący punkt kontrolny: Czas: 08:10 [–]: 00:04 [+]: 00:05
8:00
8:00 - 8:06
8:06 - 8:15
8:16
8:16 - 8:31
8:31

Rozpoczęcie obchodu ochrony: pracownik ochrony rozpoczyna obchód,
Czas przybycia: 8h10 (–4 min / +5 min)
Przybycie przed czasem: przybycie przed czasem dolnego limitu okresu
spodziewanego przybycia,
Przybycie o czasie: przybycie w czasie założonego okresu czasu.
Nieprzybycie o czasie: jeżeli pracownik ochrony nie zgłosił się w punkcie
kontroli, w czasie górnego limitu okresu spodziewanego przybycia,
Późne przybycie: przybycie do punktu kontrolnego po spodziewanym czasie
(+60 sek. na synchronizację systemu),
Koniec obchodu: 15 min po spodziewanym czasie zgłoszenia się do
ostatniego punktu kontrolnego, plus tolerancja dla późnego przybycia (plus 60
sek. na synchronizację systemu).
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5.4.5.1. Rozpoczęcie obchodu ochrony
Aplikacja dostarcza dwa sposoby uruchamiania obchodu ochrony:
Punktualny, poprzez wykonanie procesu wywołania:
o na ekranie “ Obsługa zdarzeń - Akcja” utwórz akcję typu "Start obchodu", określ
odpowiadający mu program obchodu ochrony i nazwisko pracownika,
o na ekranie “Obsługa zdarzeń - Proces" utwórz proces, który będzie zawierał tę
akcję,
o wywołaj proces poprzez "Sterowanie ręczne – Wykonaj proces".


Automatyczny, przez działanie globalne, przez zdefiniowanie procesu obchodu tak jak
powyżej. Następnie tworzymy, na ekranie “Obsługa zdarzeń – Działanie globalne”,
działanie globalne, które rozpocznie proces obchodu przez wywołanie go w systemie (
użycie karty lub zmianę stanu wejścia). Obchód ochrony może zostać rozpoczęty o
określonym czasie, przez wybranie “Terminarz” jako typu działania globalnego.

Wskazówki i uwagi
Terminarz programu tygodniowego
Określony program tygodniowy może być przydzielony do każdego działania globalnego..
Obchód ochrony nie zostanie rozpoczęty w czasie ‘czerwonego okresu’ wybranego programu
tygodniowego.
Restartowanie obchodu
Restart trwającego obchodu zatrzyma ten obchód i zastąpi go innym.
5.4.5.2. Zakończenie obchodu ochrony
Obchód ochrony kończy się 15 minut po spodziewanym czasie zgłoszenia się do ostatniego
punktu kontrolnego. Po tej zwłoce obchód ochrony jest usunięty z ekranu “Status obchodu”.
5.4.6. Raport patrolu
Po otwarciu tego ekranu udostępniony
jest generator raportów.
Dwa typy
dostępne:

raportów

patrolu

są



prosty z datą, operacją, z i polem
danych,



szczegółowy z datą, operacją,
czytnikiem, nazwą w dzienniku,
powodem odmowy, imieniem i
nazwiskiem, typem identyfikatora,
numerem, działem, grupą dostępu
i polem ID (numerem dowodu).

Sprawdź dział “Kreator raportów”, w
celu uzyskania szczegółowych informacji.
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5.5. Moduł wideo
5.5.1. Moduł wideo – Podstawowe pojęcia
Moduł ten umożliwia aplikacji współpracę z systemem zarządzania kamerami. Istnieje
konieczność zdefiniowania Cyfrowego Rejestratora Obrazu (DVR) wraz z powiązanymi z nim
kamerami i oglądania na żywo lub nagrywania obrazu na dowolnej stacji roboczej.
Kliknij ikonę kamery na mapie, aby wyświetlić obraz lub nagrywaj obraz z każdej kamery na
żywo. Obraz z kamery lub nagrywanie go mogą być zdefiniowane jako akcja, a co za tym idzie,
mogą być wywołane jako działanie globalne.
Kamera może być powiązana ze zdarzeniem (start alarmu, użycie identyfikatora, itd.), istnieje
możliwość analizowania nagranego obrazu w powiązaniu ze zdarzeniem. Dane te są dostępne
o każdym czasie w historii i raportach.
Uwaga: zalecane jest użycie DVR firmy Dedicated Micros (Digital Sprite 2 – DS2 i Eco 4).
Więcej informacji na ten temat na stronie www.dedicatedmicros.com.

Przykłady:


dostęp do pomieszczenia jest zabroniony; istnieje możliwość automatycznego
wyświetlenia obrazu, kiedy ktoś spróbuje wejść do pomieszczenia,
 nastąpiła kradzież jakiegoś przedmiotu; oprogramowanie pozwoli przejrzeć wszystkie
zapisy wideo z wybranej kamery, dotyczące tego zdarzenia.
Sposób postępowania:



na ekranie “DVR” utwórz DVR, zdefiniuj adresy IP, ich nazwy użytkownika i hasła.
na ekranie “Kamera” utwórz wszystkie kamery wideo, zdefiniuj z którymi DVR są
powiązane i jaki jest ich numer w rejestratorze DVR. W przypadku kamer PTZ
(Pan/Tilt/Zoom) wybierz jedną ze zdefiniowanych uprzednio pozycji.

Dostępne funkcje:


aby wyświetlić obraz na żywo z powiązanych kamer: utwórz akcję ‘Wyświetl wideo na
żywo’, dodaj ją do procesu. Aktywuj ten proces zarówno jako:
o działanie globalne (po rozpoczęciu alarmu, użyciu identyfikatora, itd.),
o dodaj proces do paska narzędzi,
o dodaj ikonę akcji/procesu do mapy aktywnych alarmów (aby umożliwić otwarcie
podglądu kamery z ekranu “Obsługa zdarzeń – Aktywne alarmy”).
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aby nagrywać wideo z podłączonych kamer: utwórz akcję ‘Nagrywaj wideo’, dodaj ją do
procesu. Możemy aktywować ten proces w ten sam sposób co proces uprzedni,



aby oglądać historię nagrań wideo z dziennika: wybierz kamerę wideo z listy kamer na
ekranie “Czytnik” lub “Wejście”, aby powiązać kamerę ze wszystkimi zdarzeniami
czytnika/wejścia. Na ekranie “Narzędzia - Opcje - Dziennik / Historia zdarzeń” zmień typ
historii na ‘Bogata historia zdarzeń’. Po tej operacji zostanie wyświetlona ikona kamery
przy każdej operacji powiązanej kamery z czytnikiem/wejściem (więcej informacji w dziale
“Bogata historia zdarzeń”). Każda operacja czytnika/wejścia jest automatycznie powiązana
z nagrywaniem wideo. Klikając na ikonę tego zdarzenia, użytkownik może obejrzeć
nagranie wideo z tego zdarzenia,



oglądanie historii nagrań wideo za pomocą kreatora raportów: wybierz kamerę wideo z
listy kamer na ekranie “Czytnik” lub “Wejście”, aby powiązać kamerę ze wszystkimi
zdarzeniami czytnika/wejścia. Na ekranie ‘Kreator raportu’ kliknij ‘Następny’, wybierz
"Prosty dziennik" z listy dostępnych raportów i kliknij na przycisk “Podgląd danych".
Powiązane zdarzenia z czytników/wejść wyświetlą się z ikonami kamer. Klikając na wyżej
wymienione zdarzenia, możemy oglądać nagrania wideo z tych zdarzeń.

Wskazówki i uwagi
Synchronizacja nagrywania wideo.
Co godzinę wysyłany jest czas i data z komputera do DVR, aby zapewnić synchronizację
pomiędzy systemami wideo i kontroli dostępu.

132

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

5.5.2. Moduł wideo - DVR
Na ekranie możemy zdefiniować różne rejestratory wideo.
Pola
Nazwa: nazwij nowy DVR.
Typ DVR: wybierz typ DVR.
Adres IP: wpisz adres IP
rejestratora DVR.
Użytkownik: wpisz nazwę
użytkownika DVR.
Hasło: wpisz hasło do DVR.
Opis: opisz nowo wprowadzone
dane.
Firma: nazwa firmy, której dotyczą
te dane (tylko dla aplikacji Wiele
Firm).
5.5.3. Moduł wideo - Kamera
Na tym ekranie możemy zdefiniować różne kamery wideo.
Pola
Nazwa: nazwij kamerę wideo.
DVR: wybierz z listy rejestrator DVR,
z którym połączona jest kamera lub
utwórz nowy DVR poprzez kliknięcie
na przycisk […].
Numer: wybierz
rejestratora DVR.

numer

kamery

Preview (Podgląd): kliknij na ten
przycisk, aby wyświetlić obraz z
wybranej kamery.
PTZ: umożliwia wybranie kamery
typu PTZ.
Nastawić: wybierz ustawienie PTZ
kamery.
Description (Opis): opisz nowo wprowadzone dane.
Company (Firma): firma, której dotyczą dane (tylko dla aplikacji Wiele Firm).

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

133

6. Menu “Komunikacja”
6.1. Brak / Rozpoznanie (Wywoływanie)
Rozpoznanie pozwala na transfer do komputera zdarzeń (operacji dostępu i alarmów),
przetwarzanych przez kontrolery. Rozpoznanie (Wywoływanie) jest odpytywaniem kontrolera w
regularnych odstępach czasu. Odczyt zdarzeń w czasie rzeczywistym pozwala na
dostarczenie szybkich decyzji, które możemy podejmować na podstawie bieżącej wiedzy o
zdarzeniach w systemie. Czas pomiędzy kolejnymi wywoływaniami jest definiowany w pozycji
“Czas oczekiwania” na ekranie “Parametr – Sieć kontrolera - Definicje”.
Komendy
Przywróć wywoływanie (shift + F8): wybierz tę opcję, aby uruchomić wywoływanie.
Zatrzymaj wywoływanie (shift + F8): wybierz tę funkcję, aby zatrzymać wywoływanie.
Wskazówki i uwagi
Skrót klawiatury
Użyj skrótu “shift + F8” z dowolnego ekranu, aby wywołać ekran ‘Rozpoznanie”.
Wywoływanie przy uruchamianiu aplikacji
System przeprowadza wywoływanie przy uruchamianiu aplikacji. Opcję tę możemy
zmodyfikować na ekranie “Narzędzia - Opcje - Komunikacja” poprzez zmianę statusu funkcji
“Wywołuj połączenie przy uruchamianiu”.

6.2. Rozpoznanie
Ekran „Rozpoznanie” pozwala na wizualizację statusu kontrolerów i czytników biometrycznych.
Składa się on z dwóch okien:
 lewe okno: lista kontrolerów / Lista czytników biometrycznych,
 prawe okno: szczegółowe informacje o kontrolerze lub czytniku biometrycznym.
Wybierając kontroler lub czytnik biometryczny w lewym oknie, w prawym oknie wyświetlą się
szczegółowe informacje dotyczące wybranego kontrolera lub czytnika biometrycznego.

134

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

Menu
Download: dostępne menu opcji ‘downloads’
biometrycznego.

dla wybranego kontrolera lub czytnika

Komunikacja: pozwala na sprawdzenie komunikacji z kontrolerami:
 Sprawdź komunikację (wszystko),
 Sprawdź komunikację(wybrane): wybierz kontroler(y) do sprawdzenia (poprzez
kliknięcie na przycisk  obok nazwy kontrolera),
 Odśwież automatycznie co: do automatycznego sprawdzania. Wybierz kontroler(y) do
sprawdzenia i zdefiniuj opóźnienie odświeżania w sekundach.
Urządzenie: pozwala sprawdzić status wejść/wyjść kontrolera wyświetlonego w prawym
oknie:
 Odśwież status: wyświetl szczegóły wybranego w prawym oknie kontrolera,
 Odśwież co : do automatycznego sprawdzania. Wybierz kontroler(y) do sprawdzenia i
zdefiniuj zwłokę odświeżania sekundach.
Status dla: wybierz, żeby wyświetlić informacje:
 Kontroler: przyciśnij ten przycisk, aby wyświetlić status kontrolerów,
 Czytniki biometryczne: przyciśnij ten przycisk, aby wyświetlić status czytników
biometrycznych:
Z menu ‘Download’ można zainicjować jeden lub wiele biometrycznych czytników, poprzez
ponowne wysłanie wzorów z bazy danych, po usunięciu wzorów odcisków palców z
pamięci czytnika.
Wyświetlane dane
Lewe okno: lista kontrolerów / czytników biometrycznych jest uporządkowana przez sieć
kontrolera.
Status komunikacji kontrolerów lub czytników biometrycznych jest graficznie prezentowany
w następujący sposób:
 szary: jeżeli kontroler lub czytnik biometryczny nie jest aktywny (komunikacja nie jest
monitorowana przez system),
 wyraźny: jeżeli kontroler lub czytnik biometryczny jest aktywny (komunikacja jest
kontrolowana przez system), klikamy na nazwę kontrolera lub czytnika biometrycznego,
a pojawią się ikony V lub X obok nazwy:
o X: brak komunikacji,
o V (z datą i godziną): komunikacja ustalona; szczegóły kontrolera lub czytnika
biometrycznego są wyświetlone w prawym oknie.
Prawe okno: szczegóły kontrolera lub czytnika biometrycznego są wyświetlone w prawym
oknie.
Nazwa kontrolera lub czytnika biometrycznego.
Status odebrany o: data i godzina zdarzenia (czas kontrolera, kiedy nastąpiło żądanie,
może różnić się od czasu żądania, kiedy wewnętrzny zegar kontrolera się spóźnia)
Typ sieci: nazwa sieci, do której należy kontroler lub czytnik biometryczny:
 Port i adres sieci: COM, TCP lub Modem
 Prędkość komunikacji (w bodach)
 Opóźnienie informacji o błędzie (w milisekundach)
 Czas zakończenia wywoływania (w milisekundach)
 Czas oczekiwania (w milisekundach)
Adres kontrolera (od 00 do 31) lub adres czytnika biometrycznego.
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Określone dane kontrolera
Kliknij tutaj, aby otrzymać wersję firmware: data i suma kontrolna firmware (Eprom
lub Flash) są wyświetlone na ekranie; działanie to pozwala uniknąć sprawdzania
fizycznego tych danych.
Wejścia: lista wejść [numery wejść] i [definicje NO lub NC]. Ikona obok nazwy wejścia
określa status wejścia (status normalny, aktywowany lub nieokreślony) w czasie
rzeczywistym.
Wyjścia: lista wyjść z numerami rzeczywistymi. Ikona obok wyjścia określa status
przekaźnika (aktywowany, nieaktywny lub nieokreślony) w czasie rzeczywistym.
Oczekujący: lista komend wybranego kontrolera i ich status. Kiedy występuje
downloading nie podłączonego kontrolera, na przykład informacje w trakcie
downloadingu są oznaczone symbolem V, a informacje oczekujące symbolem X.
Określone dane czytnika biometrycznego
Typ urządzenia: typ czytnika biometrycznego (1:N oznacza BioPass, 1:1 oznacza
BioProx lub BioFlex).
Użycie pamięci: pojawia się w formacie X / Y gdzie:
 X = używane wzory,
 Y = maksymalna pojemność wzorów.
Oczekujący: niektóre akcje, powiązane z czytnikiem biometrycznym, mogą nie zostać
wysłane w związku z zakłóceniami w komunikacji. Akcje te są umieszczone w buforze
jako oczekujące i wysłane w momencie, gdy nastąpi przywrócenie komunikacji.
Są to następujące akcje:
 skasuj cały szablon użytkownika,
 skasuj wszystkie szablony określonego identyfikatora,
 skasuj wszystkie szablony czytnika biometrycznego,
 skasuj określony szablon,
 download wszystkie szablony określonego czytnika biometrycznego,
 download szablony użytkownika wszystkich czytników biometrycznych,
 download pojedynczy szablon czytników biometrycznych,
 zastąp stary identyfikator nowym.
Kiedy symbol V jest wyświetlony obok nazwy ‘Oczekujący’, oznacza to, że wszystkie
szablony zostały odebrane prawidłowo przez czytniki biometryczne.
Wskazówki i uwagi
Skróty klawiatury
Używaj klawisza funkcyjnego
aplikacji.
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6.3. Widok
Zdarzenia w historii wyświetlane są liniowo w różnych kolorach, każdy typ zdarzenia posiada
własny kolor. Informacje wyświetlane w historii (i w dzienniku) mogą być dostosowywane do
własnych potrzeb na ekranie “Narzędzia - Opcje - Wiadomości”.
Uwaga: podobne informacje mogą być zapisane w dzienniku, w celu późniejszego
przeglądania lub wydrukowania ich, a inne tylko wyświetlane na ekranie. Logowanie przez
użytkownika jest ustawione domyślnie bez wyświetlania tego zdarzenia w historii.
Wiadomości
Kolory są przypisane domyślnie do określonych zdarzeń:
Bordo: dla zasygnalizowania nieznanego identyfikatora (nie rozpoznanego przez system), nie
przydzielonego identyfikatora (rozpoznany przez system ale nie przydzielony) lub alarmy w
systemie typu: słaba bateria, powrót napięcia po awarii zasilania, pamięć skasowana, itd.,
Czerwony: dla zasygnalizowania początku i końca aktywacji wejścia,
Zielony: dla zasygnalizowania autoryzacji dostępu i statusu normalnej komunikacji (OK),
Czarny: dla zasygnalizowania odmowy dostępu i powodu odmowy,
Szary: dla zasygnalizowania komend systemu, które są dostarczone przez system w celach
informacyjnych. Nie są ustawione jako domyślne przez system.
Wskazówki i uwagi
Dostosowanie ekranu historii
Na ekranie “Narzędzia - Opcje - Dziennik / Historia zdarzeń” wyświetlone są różne opcje
dostosowania ekranu: pokaż okno historii zdarzeń przy uruchamianiu, rozmiar okna historii
zdarzeń i pokazuj komendy.
Bogata historia zdarzeń
Po zaznaczeniu tej opcji możemy wyświetlić ikony, które są powiązane ze zdarzeniami. Opcja
‘Bogata historia zdarzeń’ dostępna jest na ekranie “Narzędzia - Opcje - Dziennik / Ekran
historii”. Głównym zadaniem tej opcji jest umożliwienie przeglądania historii zapisów wideo z
ekranu historii.
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Ikony: wyświetlane po lewej stronie linii zdarzenia,
: kamera wideo jest powiązana z tym zdarzeniem (sprawdź ekrany ‘Czytnik’ i
‘Wejście’),
: akcja « Nagrywaj wideo » jest powiązana z tym zdarzeniem (sprawdź tabelę “Typy
akcji z parametrami”),



Menu kontekstowe: po kliknięciu prawym przyciskiem na niektóre zdarzenia historii,
pojawią się następujące komendy:
o Uruchom wideo: otwiera historię wideo, powiązaną ze zdarzeniem (zdarzenie
zawierające jedną z powyższych ikon). Sprawdź w rozdziale “Moduł wideo”,
o Otwórz ekran użytkownika karty: otwiera powiązany ekran użytkownik karty,
o Otwórz ekran czytnika: otwiera powiązany ekran czytnika,
o Otwórz ekran wejścia: otwiera powiązany ekran wejścia,
o Otwórz ekran kontrolera: otwiera powiązany ekran kontrolera.

6.4. View (Widok) - Wyświetl fotografię
Ekran wyświetla zdjęcie użytkownika karty, który używa karty w określonym czytniku. Pozwala
na porównanie osoby używającej karty ze zdjęciem, powiązanym z identyfikatorem i
umieszczonym w systemie.
Uwaga: można zmieniać wielkość tego ekranu.
Pola
Z czytnika: wybierz czytnik(i) lub grupę dostępu, dla których chcemy używać identyfikacji.
Zawsze na wierzchu: zaznacz tę opcję, aby pokazywać ten ekran nawet wtedy, gdy inne
ekrany są otwarte.
Otwórz ekran pracownika: kliknij na przycisk, aby otworzyć bieżący ekran pracownika.
Czyść wszystkie rekordy: czyść wyświetlaną listę
pracowników.
Przyciski [] i []: przyciśnij przyciski, aby przejść z jednego rekordu do drugiego.
Numer/Numer: aktualny numer pracownika spośród wszystkich pracowników.
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7. Menu “Sterowanie ręczne”
7.1. Poziom alarmu
Funkcja poziomu alarmu pozwala na prostą i szybką zmianę autoryzacji dla grupy
pracowników. Odmówiony dostęp do wszystkich drzwi może być osiągnięty poprzez określoną
akcję. W przypadku powiązania akcji z osobą, musimy powtarzać procedurę dla każdego
pracownika oddzielnie. Wysłanie modyfikacji autoryzacji dostępu dla grupy 1000 pracowników
w 30 kontrolerach może trwać około 30 minut. Funkcja “Poziomu alarmu” rozwiązuje ten
problem. Opcja dostępna w EPROM datowanych po 2000 roku.

Aby wykonać polecenie otwarcia drzwi, muszą być spełnione następujące warunki:
 rozpoznanie identyfikatora,
 ważność zatrudnienia,
 prawidłowa autoryzacja przejścia,
 prawidłowa strefa czasowa dostępu pracownika,
 prawidłowa strefa dostępu dla drzwi,
 brak globalnego działania zamykającego przekaźnik drzwi.
Używając funkcji ‘Poziom alarmu’ musimy zadać sobie pytanie:
jaki jest poziom alarmu drzwi, który jest w powiązaniu z ogólnym poziomem alarmu?
Każda grupa dostępu do drzwi posiada poziom alarmu, który jest powiązany z ogólnym
poziomem alarmu. Na podstawie ogólnego poziomu alarmu, zdefiniowanym na powyższym
ekranie, dostęp będzie udzielony lub odmówiony.
 Jeżeli poziom alarmu drzwi jest > lub = z ogólnym poziomem alarmu:
 Dostęp udzielony
 Jeżeli poziom alarmu drzwi jest < od ogólnego poziomu alarmu:
 Dostęp odmówiony
 Jeżeli poziom alarmu jest włączony <osobisty poziom alarmu>:
o Jeżeli osobisty poziom alarmu użytkownika karty jest > lub = z ogólnym poziomem
alarmu:
 Dostęp udzielony
o Jeżeli osobisty poziom alarmu użytkownika karty jest < od ogólnego poziomu
alarmu:
 Dostęp odmówiony
Personalny poziom alarmu można zdefiniować na ekranie “Wszyscy użytkownicy kart Główny".
Ogólny poziom alarmu jest równy zero domyślnie, a dla drzwi zależy od grupy dostępu,
oznacza to, że każdy może przejść przez drzwi. Po utworzeniu nowej grupy dostępu, domyślny
poziom alarmu wszystkich drzwi z tej grupy wynosi zero. Aby system pracował optymalnie,
wszystkie czytniki kontrolera muszą mieć identyczny poziom alarmu.
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Przykład
Obszar chroniony składa się z trzech drzwi: drzwi wejściowe, drzwi do biura i drzwi do BiR
(dział badania i rozwoju).
W sytuacjach normalnych wszyscy autoryzowani pracownicy mają dostęp do drzwi
wejściowych, pracownicy techniczni nie mają wstępu do biura, a niektóre sekretarki mogą
wejść do działu BiR.
W przypadkach zagrożenia nawet pracownikom technicznym odmawia się dostępu do działu
BiR.
Aby zrealizować te założenia
utwórz trzy grupy dostępu:


grupa dostępu Kierownicy z
poziomem alarmu drzwi 6,
(wszystkie ogólne poziomy
alarmu będą powodować, że
dostęp
będzie
zawsze
udzielony):

Cztynik …
V Drzwi
wejściowe



grupa dostępu Administracja
z poziomem alarmu drzwi 4 dla
drzwi do biura i poziom alarmu
włączony <Użycie osobistego
poziomu alarmu> dla drzwi
BiR:

grupa dostępu Pracownicy
Techniczni
z
poziomem
alarmu 3 dla drzwi BiR:

Poziom
alarmu

PT Zawsze

6

V Drzwi do biura PT Zawsze

6

V Drzwi BiR

6

Czytnik …


Program
tygodniowy…

V Drzwi
wejściowe

PT Zawsze

Program tygodniowy Poziom
…
alarmu
PT Zawsze

6

V Drzwi do biura PT Zawsze

4

V Drzwi BiR

Cztynik …
V Drzwi
wejściowe

PT Zawsze

Program tygodniowy

<Używaj
osobistego
poziomu
alarmu>
Poziom
alarmu

PT Zawsze

6

X Drzwi do biura PT Zawsze

3

V Drzwi BiR

3

PT Zawsze

W normalnej sytuacji ogólny poziom alarmu wynosi 1:
 Dla drzwi wejściowych:
- poziom alarmu dla drzwi grupy dostępu Administracja wynosi 4 (> 1) Dostęp udzielony
 Dla drzwi BiR:
- poziom alarmu dla drzwi grupy dostępu Pracowników tech. 3 (> 1) Dostęp udzielony
- dla pracowników sekretariatu - Osobisty poziom alarmu > lub = 1 Dostęp udzielony
- dla pracowników sekretariatu - Osobisty poziom alarmu = 0(< 1) 
Dostęp odmówiony
W przypadku krytycznym następuje zmiana poziomu alarmu na 4:
 dla drzwi wejściowych:
- poziom alarmu dla drzwi grupy dostępu Administracja wynosi 4 (= 4) Dostęp udzielony
 Dla drzwi BiR:
- poziom alarmu dla drzwi grupy dostępu Pracowników technicznych wynosi 3 (< 4) 
Dostęp odmówiony
- dla pracowników sekretariatu z Osobistym poziomem alarmu > lub = 4 Dostęp udzielony
140

THOR Sp. z o.o. 80-382 Gdańsk ul.Beniowskiego 5, www.thor.com.pl, thor@thor.com.pl

- dla pracowników sekretariatu z Osobistym poziomem alarmu < 4

 Dostęp odmówiony

Uwagi i wskazówki
Ostatnio zdefiniowany poziom alarmu.
Ostatnio wysłany poziom alarmu możemy sprawdzić na tym ekranie.
Powrót do normalnego stanu.
Kiedy stan kryzysowy zakończy się, wpisujemy wartość zero lub jeden, aby wrócić do
normalnego stanu.

7.2. Kontrola wyjść (przekaźników)
Wyświetlony jest w sposób dynamiczny i w czasie rzeczywistym status aktywacyjny wyjść
(przekaźników). Status ten jest również dostępny z ekranu “Aktywne alarmy – Status wyjścia”.
Ekran ten składa się z dwóch okien:
 lewe okno: lista kontrolerów w systemie,
 prawe okno: przekaźniki wybranych kontrolerów.

Menu
Akcja:
 Odśwież: kliknij na ten przycisk, aby uaktualnić ręcznie informacje o przekaźnikach,
 Powróć do trybu normalnego: skasowanie akcji opisanych poniżej,
 Aktywuj przekaźnik ciągle (Stale Wł.): stale aktywowany przekaźnik, aby pozostawić
drzwi otwarte na stałe.
 Dezaktywowany przekaźnik ciągle (Stale Wył.): stale dezaktywowany przekaźnik, aby
pozostawić drzwi zamknięte na stałe,
 Aktywuj przekaźnik w czasie: czasowa aktywacja przekaźnika, aby przykładowo
włączyć/ wyłączyć sygnalizację świetlną w czasie zdefiniowanego czasu. Wyszczególnij
ilość sekund aktywacji (od 1 do 120 sek.).
Analiza tabeli
Lewe okno: lista kontrolerów z podziałem na sieci. Wybierz żądany kontroler. Nieaktywne
kontrolery wyświetlone są w kolorze szarym.
Nazwa: nazwa przekaźnika.
Kontroler: nazwa kontrolera, do którego należy wyjście.
Nr: numer wyjścia w danym kontrolerze.
Status fizyczny: otwarty lub zamknięty. W czasie czytania czasu lub problemów
komunikacyjnych z kontrolerem wyświetli się znak ‘?’, aby wskazać nieznany status.
Czas aktywacji:
przekaźnika:

kolumna ta wskazuje, czy program tygodniowy został przydzielony do
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V włączony przez program tygodniowy: przekaźnik jest aktywowany ponieważ
program tygodniowy został przydzielony, a obecny czas pokrywa się z okresem
aktywowania w programie tygodniowym (‘zielony okres’). Przekaźnik jest aktywowany
zgodnie ze strefami czasowymi,
 X wyłączony przez program tygodniowy: przekaźnik jest dezaktywowany ponieważ
program tygodniowy został przydzielony, a obecny czas znajduje się poza okresem
aktywacji w programie tygodniowym (‘czerwony okres’). Przekaźnik jest automatycznie
ustawiony zgodnie ze strefą czasową, w której się obecnie znajduje,
 bez tekstu: brak przydzielonego programu tygodniowego do przekaźnika.
Uwaga: program tygodniowy “PT Zawsze” pozwala na wyzwolenie przekaźnika w każdym
czasie, a program tygodniowy “PT Nigdy” to stała dezaktywacja przekaźnika.
Ostatnia akcja: pokazuje czy normalna sytuacja nie została tymczasowo wywołana ręcznie
lub poprzez aktywację akcji, procesu lub działania globalnego.
Wskazówki i uwagi
Porządkowanie informacji
Dane w tabeli mogą być porządkowane, każda kolumna może służyć jako kreator
porządkowania. Klikając na przemian wskaźniki na kolumnie, zmieniamy stan porządkowania z
rosnącego na malejący.

7.3. Wykonaj proces
Pojawia się ekran zawierający ikony procesów, znajdujących się w bazie danych.

Przyciski komend
Wykonaj: kliknij, aby wykonać wybrany proces.
Duże ikony, Małe ikony, Lista i Szczegóły: kliknij na te przyciski, aby zmienić ikony na duże,
małe, prostą listę lub listę szczegółową.
Wyjście: kliknij, aby wyłączyć “Wykonywany Proces” i powrócić do głównego ekranu.
Uwaga: podwójne kliknięcie na wybraną ikonę spowoduje automatyczne aktywowanie
powiązanego procesu.
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8. Menu “Narzędzia”
8.1. Kreator raportów
8.1.1. Kreator raportów – Podstawowe pojęcia
System Amadeus 5 posiada kreatora raportów do generowania, modyfikowania i uaktualniania
personalnych raportów. Raporty są opracowywane na podstawie danych z dziennika lub
innych danych, zawartych w bazie (parametry, zdarzenia lub moduły). Raporty są generowane
w tym samym języku co aplikacja, mogą być wyświetlone, wydrukowane lub wyeksportowane.
Cztery proste w użyciu ekrany prowadzą, krok po kroku, do wielu funkcji zaspakajając nawet
najbardziej zaawansowanych użytkowników.
8.1.2. Kreator raportów - Stopień 1 / 4: Wybór raportu
Na pierwszym ekranie możemy sprawdzać istniejące raporty lub tworzyć nowe. Możemy to
zrobić przez ikony paska nawigacyjnego lub menu „Narzędzia”.
Uwaga: ostatni raport jest zapisany automatycznie.
Przyciski komend
Duże ikony, Małe ikony i Lista: trzy
ikony, pozwalające na organizowanie
istniejących raportów, są wyświetlone
na ekranie.
Drukuj:
raport.

kliknij,

aby

wydrukować

Podgląd: wyświetli wybrany raport.
Modyfikacja:
kliknij,
w
celu
zmodyfikowania raportu (opcja dla
zaawansowanych użytkowników).
Prosty raport : kliknij, aby szybko
stworzyć
standardowy
raport
dziennika lub wyświetlić zapytanie
dziennika.
Następny: kliknij, aby przejść do
następnego kroku kreatora raportu.
Wyjście: kliknij, aby zamknąć kreatora raportów i przejść do głównego okna.
Co zrobić:


aby utworzyć już zdefiniowany, standardowy i prosty dziennik: przyciśnij przycisk “Proste
raporty”,



aby utworzyć nowy raport: wybierz
przycisk “Następny”,





ikonę ‘Stwórz nowy raport’ z listy i przyciśnij

aby wydrukować istniejący raport: wybierz go z listy i kliknij na przycisk “Drukuj”,
aby edytować lub wyeksportować istniejący raport: wybierz go z listy i kliknij na przycisk
“Podgląd”,
aby zmodyfikować istniejący raport: wybierz go z listy i kliknij na przycisk “Następny”.
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8.1.2.1. Kreator raportów - Krok 1 / 4 – Proste raporty
Na tym ekranie możemy utworzyć standardowy raport dziennika opartego na szablonie wyboru
opcji.
Pola
Wybierz dane raportu do wyświetlenia:
Z
bieżącego
dziennika
(domyślnie)
 Z innego dziennika: wybierz
dziennik
przez
wciśnięcie
przycisku […] (tylko “Dostęp” z
bazy danych)
Wszystkie rekordy: zaznacz tę opcję,
aby wyświetlić wszystkie informacje
dostępne
w
systemie;
wszystkie
informacje wyświetlające się w odcieniu
szarym są niedostępne. Jeżeli opcja nie
jest zaznaczona, na ekranie możemy
wybrać określone opcje danych do
filtrowania.
Filtrowanie i sortowanie danych:
wybierz kryteria wyboru danych do
filtrowania.

zgodnie z datą: wybierz datę i godzinę rozpoczęcia i końca raportu,

zgodnie z czytnikiem: wybierz żądany czytnik(i),

zgodnie ze zdarzeniami: wybierz zdarzenia : wejście alarmowe, dostęp udzielony, itd.,

zgodnie z użytkownikami kart: wybierz żądanego użytkownika,

porządek sortowania: zaznacz żądany porządek sortowania.
Pokaż: kliknij , aby wyświetlić przygotowane dane raportu .
Zamknij: kliknij, aby zamknąć kreatora raportów i przejść do głównego ekranu.
8.1.2.2. Kreator raportów - Krok 1 / 4 - Podgląd
Opcja pozwala na podgląd przygotowanego raportu przed jego wydrukowaniem lub
wyeksportowaniem.
Przyciski paska narzędziowego
Export: kliknij, aby wyeksportować
wybrany
raport
w
jednym
z
następujących formatów:
 RTF - Rich Text Format
 PDF - Portable Document Format
 HTML - Hyper Text Markup
Language
 XLS - Microsoft Excel
 TIF - Tagged Image Format
 TEXT
Drukuj: kliknij na przycisk po określeniu
parametrów wydruku.
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Kopiuj stronę do schowka: kliknij, aby skopiować tylko te stronę.
Znajdź: kliknij, aby znaleźć specyficzne słowo w wybranym raporcie.
Pojedyncza strona, Wielostronicowa, Zmniejsz, Powiększ, Zoom: kliknij na jedną z opcji,
aby ustawić podgląd raportu.
Poprzednia strona, Następna strona, Strona: kliknij w celu zmiany stron raportu.
8.1.2.3. Kreator raportów - Krok 1 / 4 - Modyfikacja
Ekran jest przeznaczony dla zaawansowanych użytkowników, pozwala na zaprojektowanie
własnego raportu. Kliknij na podgląd, aby obejrzeć zmiany, których dokonałeś w raporcie.

Sposób postępowania
Tabulator projektowy oparty jest na profesjonalnym narzędziu Active Report . W tej instrukcji
nie przedstawiono wszystkich możliwości narzędzia lecz tylko jego niektóre możliwości :
 przenoszenie istniejących pól: wybierz pole, przenieś je i upuść na wybrane miejsce
w oknie,
 wydłuż lub skróć przestrzeń tego pola: wybierz pole i przesuwaj niebieskie kwadraty
w celu zmiany jego kształtu,
 skasuj pole: wybierz pole i skasuj je,
 zmień tekst w etykiecie/okno tekstowe: wybierz pole, edytuj tekst w oknie ‘Property
ToolBox’, zmień tekst w polu ‘Captior’ (dla etykiety) lub ‘Text’ (dla okna tekstowego).
Nie zmieniaj nazwy ‘Captior’ i ‘Text’,
 zmień czcionkę: wybierz pole i zmień czcionkę w oknie ‘Property ToolBox’ pola ‘Font’,
 dodaj nowe pole lub zdjęcie: wybierz pole z paska narzędzi po lewej stronie i opuść je
na układzie. Jeżeli jest to pole zdjęciowe, idź do pola “Picture” w oknie ‘Property
ToolBox’, kliknij na przycisk […] i przeszukaj komputer pod kątem plików graficznych.
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 zmień tło nagłówka: wybierz okno Report Header i zmień w oknie ‘Property ToolBox’
pole “BackColor” i wpisz 1 w pole “BackStyle”,
 zapisz wszystkie zmiany: wybierz z menu ‘Plik/Zapisz’ i zapisz raport w folderze
raportów w katalogu aplikacji, w formacie RPX.

8.1.3. Kreator raportów - Krok 2 / 4: Wybór danych
W tym kroku możemy stworzyć nowy raport lub zmodyfikować strukturę istniejącego raportu.
W drugim kroku wybieramy źródło danych i kolumny, które pojawią się w raporcie. Domyślnie
niektóre kolumny są wybierane automatycznie przez system, a ich wybór i porządek można
łatwo modyfikować.
Uwaga: ekran ten jest dostępny w każdym czasie i z każdego ekranu, przez kliknięcie na
przycisk funkcyjny “Print”.
Wyświetlone dane
Lewe okno: lista danych źródłowych,
sortowanych zgodnie z rodzajem
raportu. Wybierz żądane źródło
danych.
Prawe okno: lista dostępnych pół do
wyświetlenia
w
raporcie.
Sformułowania pojawiające się na
niebieskim tle
są
wyświetlane
domyślnie w raporcie, pozostałe nie
będą wyświetlone w następnym
etapie. Kliknij na pole, aby włączyć
lub wyłączyć pozycję z raportu.
Przyciski [] i []: kliknij na te
przyciski, aby zmienić kolejność pól,
co zmienia również kolejność kolumn
w raporcie.
Wybierz dane raportu do wyświetlenia: Amadeus 5 pozwala na wybór dziennika (okresu)
raportu.:
 Z aktualnego dziennika (domyślnie),
 Z innego dziennika (tylko z bazą
“Access”): wybierz inny dziennik poprzez
przyciśnięcie przycisku […], określ jego nazwę i katalog.
Podgląd danych: kliknij na ten przycisk, aby mieć podgląd na dane w raporcie, przyciśnij
ponownie, aby wyjść z tego trybu i wrócić do poprzedniego ekranu .
Poprzedni: kliknij na ten przycisk, aby powrócić do poprzedniego kroku w kreatorze raportów.
Następny: kliknij na ten przycisk, aby przejść do następnego kroku w kreatorze raportów.
Wyjście: kliknij na ten przycisk, aby wyjść z kreatora raportów i powrócić do głównego ekranu.
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Jak postępować:


aby wyświetlić dostępne dane określonego typu raportu: kliknij podwójnie na wybrany typ
raportu w lewym oknie,



aby wyświetlić dostępne pola źródła danych : kliknij na żądane źródło danych z lewego
okna, lista dostępnych pól pojawi się w prawym oknie, wszystkie wybrane pola wyświetlą
się w kolorze niebieskim,



aby wybrać żądane pola: kliknij na pola znajdujące się w prawym oknie, aby zmienić
wybrane pola,



aby zmienić kolejność wyświetlania pól: używaj przycisków strzałkowych, aby zmienić
kolejność wyświetlanych pól. Za pomocą przycisku “Podgląd danych” mamy wgląd w układ
danych w raporcie,



aby kontynuować tworzenie raportu lub jego modyfikację: przyciśnij przycisk “Następny”,
aby przejść do następnego kroku w kreatorze.

8.1.4. Kreator raportu – Podgląd danych
Otwórz “Kreator raportów”, kliknij ‘Następny’, wybierz "Prosty dziennik " z listy dostępnych
raportów i kliknij na “Podgląd danych".
Na tym ekranie możemy podglądać dane bieżącego raportu, w zależności od kroku w jakim
będziemy tworząc ten raport. Klikamy na przycisk “Podgląd danych”, otwieramy następujący
ekran.

Wyświetlone dane
Data, Operacja, itd.: pole daty, które będzie wyświetlone w końcowym raporcie. Daty są
wyświetlane w rzędzie, jedna po drugiej.
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Ikona
: zapis wideo jest połączony z tą ikoną. Kontekstowe menu wyświetli się po
kliknięciu na ikonę, proponując odtworzenie zapisu wideo, powiązanego z danym zdarzeniem
(ikona dostępna tylko z Modułem Wideo).
Przyciski komend
Przyciski [] i []: kliknij na te przyciski, aby przejść z jednego zapisu do drugiego.
Przyciski [] i []: kliknij na te przyciski, aby wybrać pierwszy lub ostatni zapis.
Podgląd danych: kliknij na ten ekran, aby wyjść i powrócić do kreatora raportu.
Wyjście: kliknij na ten przycisk, aby zamknąć kreatora i przejść do głównego ekranu.
8.1.5. Kreator raportów - Krok 3 / 4: Filtrowanie danych
Trzeci krok kreatora pozwala na dopasowanie raportu poprzez filtrowanie danych. Pola
wybrane w poprzednich krokach są wyświetlone w górnej części listy ekranu. Pola nie wybrane
wyświetlą się poniżej linii oddzielającej. Jeżeli właściwe, wypełnij kryteria filtrowania w prawym
oknie. Istnieje możliwość wybrania kryteriów filtrowania dla pól, które nie zostały
wyszczególnione w raporcie.
Wyświetlone dane
Lewe okno: lista pól. Wybierz pola
do filtrowania.
Prawe okno: kryteria filtrowania
wybranego pola. Wypełnij te kryteria,
jeżeli istnieje taka potrzeba.
Opcje:
 Wybieraj
z
wszystkich
dostępnych
wartości:
wszystkie dane wybranego
pola pojawiają się w prawym
oknie.
 Wybieraj
z
aktualnych
wartości
zapytań:
aby
ograniczyć kryteria, wybierz
aktualne zapytania.
Podgląd
danych,
Poprzedni,
Następny, Wyjście: funkcje opisane
już powyżej.
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Jak postępować:



jeżeli filtrowanie nie jest wymagane, przyciśnij przycisk “Następny”, aby przejść do
następnego kroku kreatora raportów.



aby uzyskać w raporcie tylko określone dane: wybierz z lewego okna pola, a wyświetlą
się w prawym oknie powiązane z tym polem dane do filtrowania:
o jeżeli wybrane pole posiada format daty, używaj filtrów: ‘Od’, ‘Do’, ‘W ostatnim X
Miesiącu’, ‘W ostatnim X Dzień/Dniu’, aby ograniczyć raport do określonego okresu
czasu,
o jeżeli wybrane dane mają format numeryczny (np. osobisty poziom alarmu), używaj
filtrów: ‘Większy niż’, ‘Mniejszy niż’, ‘Równy z’, aby ograniczyć raport do kilku
określonych wartości,
o jeżeli pola mają logiczny format (np. brak dostępu w czasie dni wolnych), używaj filtra :
‘Tak / Prawda’, ‘Nie / Fałsz’, aby ograniczyć raport do określonych odpowiedzi,
o jeżeli wybrane pola mają format tekstowy (tj. pełne imię i nazwisko), usuń zaznaczenie
opcji ’Wszystko’ i wybierz dane, które mają pozostać w raporcie. Przyciski ‘Wybierz
wszystko’, ‘Nie wybieraj żadnego’ i ‘Odwróć’ mogą pomóc w selekcji. Wybór ‘<NULL>’
pozwala pozostawić w raporcie wolne pole,



aby przejrzeć dane raportu: przyciśnij przycisk “Podgląd danych” (patrz w dziale “Kreator
raportów – Podgląd danych”),



kiedy żądane dane się wyświetlą: przyciśnij przycisk “Następny”, aby przejść do
następnego kroku w kreatorze raportów.

8.1.6. Kreator raportów - Krok 4 / 4: Organizowanie danych
Ostatni krok pozwala na zorganizowanie danych przed podglądem do drukowania lub
eksportem.
Wyświetlone dane
Lewe okno: podwójnie klikamy, aby
zmienić porządek alfabetyczny,
odwrotny (od Z do A) lub odwołać
sortowanie; dane są domyślnie
wyświetlane, w kolejności
alfabetycznej, od pierwszego pola z
listy.
Prawe okno: podwójnie klikamy na
pole, aby grupować uporządkowane
dane przez wybrane kryterium; żadna
grupa nie jest wybrana domyślnie.
Przyciski [] i []: kliknij na te
przyciski,
aby
sklasyfikować
uporządkowane pola lub grupy pól,
zgodnie z ich znaczeniem.
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Położenie: określ orientację raportu (Portret lub Pejzaż).
Zapisz raport jako: określ nazwę i katalog zapisywanego pliku. Zaakceptuj wybór przez
system lub zmodyfikuj poprzez przyciśnięcie przycisku […].
Co zrobić z raportem: Drukuj raport, Podgląd raportu, Zaprojektuj raport.
Koniec: kliknij, aby zapisać raport i wykonać jedną z wybranych opcji (Drukuj raport, Podgląd
raportu lub Projektuj raport).
Podgląd danych, Poprzedni, Wyjście: funkcje opisane już w powyższych krokach.
Jak postępować:
 aby nazwać raport: wpisz nazwę raportu w polu “Zapisz raport jako”. Jego nazwa pojawi
się na liście raportów dostępnych, na ekranie “Kreator raportów - Krok 1 / 4: Dostępne
raporty”, który to raport można otworzyć w prosty sposób,


jeżeli sortowanie raportu nie jest wymagane: przyciśnij przycisk “Koniec”, aby zapisać i
przeglądać raport przed drukowaniem (patrz w dziale “Kreator raportów - Krok 1 / 4 Podgląd”),



aby sortować lub grupować dane w raport: kliknij dwukrotnie na pola w lewym oknie, aby
sortować dane, kliknij dwukrotnie na pola w prawym oknie, aby grupować dane,



aby podejrzeć dane w raporcie: przyciśnij przycisk “Podgląd danych” (patrz w dziale
“Kreator raportów – Podgląd danych”).



kiedy dane są przesortowane lub/i pogrupowane: przyciśnij przycisk “Koniec”, aby
zapisać i podglądać raport przed wydrukowaniem (patrz w dziale “Kreator raportów - Krok
1 / 4 - Podgląd”),



aby drukować bezpośrednio raport: wybierz opcję
“Koniec”,



aby zmodyfikować strukturę raportu: wybierz opcję “Projektuj raport” i przyciśnij przycisk
“Koniec” (patrz w dziale “Kreator raportów - Krok 1 / 4 – Modyfikacja” ).
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“Drukuj raport” i naciśnij przycisk
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8.2. Stwórz nową bazę danych
Amadeus 5 pozwala na przechowywanie kilku baz danych i ma stały dostęp do nich. Za
pomocą tej komendy możemy utworzyć czystą bazę danych, która stanie się aktywną bazą
danych. Komenda jest niedostępna z bazą danych SQL.
Z modułem ‘Wiele-Firm’ opcja ta będzie dostępna tylko dla administratora (patrz w dziale
“Moduł Wiele Firm”, aby uzyskać dodatkowe informacje).
Wiadomość ostrzegająca pojawi
się
przed
wykonaniem
komendy, aby uchronić przed
omyłkowym działaniem.

Informacje w bieżącej bazie danych zostały
zapisane, system wyświetli informację z
nazwą zapisanego pliku.

Utworzenie bazy danych wiąże się z
utworzeniem nowego dziennika. System
wyświetli wiadomość z nazwą pliku, który
zawiera poprzedni dziennik.

Rozszerzenie pliku to ‘mdb’ (tylko baza Access). Domyślnie pliki są zapisane w katalogu :
“C\ProgramFiles\Amadeus5\Backup”.
Domyślna ścieżka zapisu może być modyfikowana na ekranie “Narzędzia - Opcje – Położenie
plików”.

8.3. Zapisz bazę danych
Za pomocą tej komendy możemy zapisać bazę danych. Rozmiar bazy nie powinien być
większy niż 70 Mb, aby zapewnić optymalne warunki pracy zalecane jest, by co miesiąc
wyczyścić system ze zbędnych danych .
Po wybraniu tej komendy system wyświetli okno zapisu z funkcjami Windows. System zapisuje
automatycznie nazwę pliku z bieżącą datą, dane te mogą być modyfikowane. Aby wpisać
nową bazę danych należy wybrać ją z listy i potwierdzić lub odwołać operację.
System
wiadomość
zapisanego
obok).

wyświetli
z
nazwą
pliku (patrz

Pliki
są
zapisywane
domyślnie w katalogu:
“C:\ProgramFiles\Amadeus5\Backup”.
Domyślna ścieżka zapisu może być zmieniona na ekranie “Narzędzia - Opcje – Położenie
plików”.
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8.4. Przywróć bazę danych
Komenda pozwala przywrócić zapisaną bazę danych. Wybierając te komendę system otwiera
okno z funkcjami programu Windows.
W przypadku modułu ‘Wiele Firm’ opcja będzie dostępna tylko dla administratora (patrz w
dziale “Moduł Wiele Firm”, w celu uzyskania dodatkowych informacji).
Aby przywrócić bazę danych, wybierz ją z listy i potwierdź lub odwołaj operację. Jeżeli
operacja jest potwierdzona, a wybrany plik zawiera ważną bazę aplikacji Amadeus5, system
zapisze aktualną bazę danych i zastąpi ją nową.

Pola
Okno wyboru: wybierz folder, gdzie umieszczona została żądana baza danych. Domyślnym
folderem jest: “C:\ProgramFiles\Amadeus5\Backup”. Można go zmienić na ekranie
“Narzędzia - Opcje – Położenie plików”.
Nazwa pliku: wpisz nazwę pliku, który zawiera bazę danych.
Pole typu pliku: wybierz typ pliku:
 plik bazy danych (*.mdb): domyślne rozszerzenie dla bazy Access,
 pliki bazy danych (*.bak): domyślne rozszerzenie dla bazy SQL,
 wszystkie pliki (*.*): zdolność otwarcia bazy danych, utworzonej przez inne aplikacje.
Otwórz tylko do odczytu: zaznacz tę opcję, aby otworzyć bazę tylko do przeglądania.
Kiedy
przywracanie
zostanie
wykonane,
system
wyświetli
wiadomość (patrz obok) z nazwą
poprzedniej bazy danych.
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8.5. Przełącz bazy danych
To menu jest wyświetlone tylko wtedy, gdy druga baza (redundantny ciąg połączenia) jest
wpisana na ekranie “Narzędzia - Opcje - SQL Serwer”. Menu dostępne tylko z bazą danych
SQL. Opcja pozwala na przełączanie z jednej bazy danych do drugiej (z głównej bazy do
drugiej i odwrotnie).

8.6. Stwórz nowy dziennik
Dziennik jest bazą danych, zawierającą wszystkie zdarzenia, które wystąpiły w systemie.
Aplikacja Amadeus 5 pozwala na przechowywanie kilku dzienników zdarzeń i przeglądanie ich
w prosty sposób.
Aby aplikacja pracowała prawidłowo, zaleca się, aby rozmiar dziennika nie był większy niż
wartości 150 Mb. Kiedy wielkość dziennika przekroczy tę wartość, należy utworzyć nowy
dziennik. Komenda ta zapisuje bieżący dziennik jako back-up i tworzy nowy, pusty dziennik.
Po tej operacji pusty dziennik będzie dziennikiem bieżącym. Komenda nie jest dostępna z
bazą danych SQL.
W przypadku modułu Wiele Firm opcja będzie dostępna tylko dla administratora (sprawdź w
rozdziale “Moduł Wiele Firm”, w celu uzyskania dodatkowych informacji).
Wiadomość ostrzegająca pojawi się przed wykonaniem tej czynności, aby zapobiec przed
pomyłkowym działaniem.

System wyświetli wiadomość o pliku (patrz poniżej), który zawiera poprzedni dziennik. Nazwa
pliku zostanie zapisana automatycznie z bieżącym czasem i datą.

Rozszerzeniem tego pliku jest ‘mdb’ (tylko baza danych Access). Plik jest zapisany domyślnie
w katalogu: “C\ProgramFiles\Amadeus5\Backup”.
Domyślna ścieżka może zostać zmodyfikowana na ekranie “Narzędzia - Opcje – Położenie
plików”.
Wskazówki i uwagi
Automatyczne tworzenie dziennika
Może być użyte w celu utworzenia działania globalnego, które odnowi dziennik w sposób
automatyczny i regularny, gdy chcemy przykładowo zmienić dziennik co dwa miesiące (więcej
informacji na temat tej funkcji na ekranie “Obsługa zdarzeń - Akcja” i “Obsługa zdarzeń –
Działanie globalne”).
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8.7. Zapisz dziennik
Komenda pozwala na zapisywanie regularne całego lub części dziennika. Dziennik nie
powinien być większy niż 150 Mb.
Po włączeniu tej komendy otworzy się następujące okno. System automatycznie nada w
nazwie bieżącą datę i czas, nazwę można zmieniać.

Pola
Zapisz jako: zaakceptuj lub zmodyfikuj sugerowaną nazwę pliku używając przycisku […].
Wybierz jedną z następujących opcji:
 Zapisz cały dziennik w nowym pliku (usuń jeśli istnieje) – ustawienie domyślne
 Zapisz część dziennika i dodaj do wybranego pliku
o Od: określ datę i godzinę rozpoczęcia dziennika
o Do: określ datę i godzinę zakończenia dziennika
o Rekordy: numer wybranego rekordu i maksymalna ilość rekordów.
Usuń rekord w aktualnym dzienniku: opcja domyślna.
Kiedy zostanie wykonany zapis, system wyświetli wiadomość z nazwą zapisanego pliku.

Pliki są zapisane domyślnie w następującym katalogu:
“C:\ProgramFiles\Amadeus5\Backup”. Domyślne ustawienie można zmodyfikować na ekranie
“Narzędzia - Opcje – Położenie plików”.
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8.8. Przywróć dziennik
Za pomocą tej komendy przywracamy dane z zapisanego dziennika. Po wybraniu tej funkcji
system wyświetli okno z funkcjami Windows.
W przypadku używania modułu Wiele Firm, ta opcja będzie dostępna tylko dla administratora
(patrz w dziale “Moduł Wiele Firm”).
Aby przywrócić dziennik, wybierz go z listy i zatwierdź lub odwołaj operację. Jeżeli operacja
zostanie zatwierdzona, a wybrany plik zawiera ważny dziennik aplikacji Amadeus, system
zapisze bieżący dziennik i zamieni go nowym.

Pola
Okno wyboru: wybierz folder, w którym umieszczony jest dany dziennik. Domyślnie jest to :
“C:\ProgramFiles\Amadeus5\Backup”. Folder ten można zmienić na ekranie “Narzędzia Opcje – Położenie plików”.
Nazwa pliku: wpisz nazwę pliku dziennika.
Typ pliku: wybierz typ pliku:
 plik bazy danych (*.mdb): domyślne rozszerzenie dla bazy Access,
 pliki bazy danych (*.jrn): domyślne rozszerzenie dla bazy SQL,
 Wszystkie pliki (*.*): zdolność otwarcia bazy danych, utworzonej przez inne aplikacje.
Otwórz tylko do odczytu: zaznacz tę opcje jeżeli chcemy tylko przeglądać dziennik.
Po wykonaniu operacji przywracania, system wyświetli wiadomość z nazwą pliku poprzedniego
dziennika.
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8.9. Import profili użytkowników kart
Baza pracowników jest zazwyczaj tworzona i aktualizowana w dziale kadr firmy. Wszystkie
bazy danych, które są kompatybilne z ODBC - Open DataBase Connectivity (Otwarte Łącze
Bazy Danych) jak: SQL serwer, Oracle, MS Access, itd.), mogą być łatwo transferowane do
aplikacji Amadeus 5. Baza użytkowników kart może zawierać następujące dane: użytkownicy
kart, identyfikatory, grupa dostępu i dział, w którym użytkownik jest zatrudniony.
Domyślnie w systemie znajdują się dwa Data Sources (Źródła danych) – DSN (Nazwa Źródła
Danych) : Microsoft Access i Microsoft Excel.
Sposób postępowania:
 utwórz DSN z kreatora ODBC DS (sprawdź w pomocy ODBC, w celu uzyskania
dodatkowych informacji lub użyj jednego ze stworzonych domyślnie DSN (HRAccess i
HRExcel),
 sprawdź czy format tabeli jest kompatybilny z Amadeus 5 lub napisz żądanie
zmodyfikowania go,
 zdefiniuj profil importu bazy i importuj tabele,
 na ekranie “Obsługa zdarzeń – Akcja” utwórz i wykonaj działanie wywołujące akcję typu
“Importuj użytkowników kart”.
Uwagi i wskazówki
Eksportuj bazę użytkowników kart.
Aby wyeksportować bazę danych użytkowników kart, utwórz akcję typu “Eksportuj wskazany
raport” na ekranie “Obsługa zdarzeń - Akcja”.
8.9.1. Profil użytkowników kart - Główny
Ekran pozwala na tworzenie profili import .
Pola
Wybierz profil: wybierz profil; dwa
profile są dostarczone jako domyślne
(HrAccess i HrExcel).
Importuj teraz: przyciśnij na ten
przycisk, aby rozpocząć operację
importu.
Nazwa: nazwij profil importu.
Domyślna grupa dostępu: wybierz
domyślną grupę dostępu, definiującą
profil lub utwórz nowy przez
przyciśnięcie przycisku […].
Importuj plik historii: określ nazwę pliku dziennika do importu, który zawiera informacje
przeznaczone do importu. Początek i koniec importowanej wiadomości zostaną wyświetlone
na ekranie pliku dziennika. Wartością domyślną dla pliku dziennika jest plik “Import.log” i jest
umieszczony w katalogu Amadeus 5. Aby zmienić lokalizację, kliknij na przycisk […]. Aby
uzyskać więcej informacji, sprawdź opcje “ Tylko Błędy Importu Dziennika Bazy Danych” na
ekranie “Narzędzia - Opcje - Serwer”.
Opisz: opisz nowo wprowadzone dane.
Synchronizuj i usuń: zaznacz to okno, aby skasować istniejących użytkowników kart, którzy
nie pojawią się w bazie pracowników.
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Uwaga: nie jest wskazane używanie tej funkcji, jeżeli baza jest kombinacją różnych baz
danych z różnych źródeł.
8.9.2. Profil importu właścicieli (użytkowników) kart – Ustawienie połączenia
ODBC (Open DataBase Connectivity) jest to interfejs pozwalający programowo łączyć się z
systemami zarządzania bazami danych – standard opracowany przez SQL Access Group, bez
względu jaki DBMS - DataBase Management System (Serwer Baz Danych) obsługuje dane.
DBMS to kolekcja programów, które umożliwiają przechowywanie, modyfikację i
rozpakowywanie informacji z bazy danych.
ODBC wykonuje to poprzez umieszczenie środkowej warstwy, zwanej sterownikiem bazy
danych, między aplikacją i DBMS. Celem tej warstwy jest przetłumaczenie zapytań aplikacji w
komendy zrozumiałe dla DBMS. Aby wykonać to połączenie DBMS i ODBC muszą być
kompatybilne, tj. aplikacja musi być zdolna do wywołania komend ODBC, a DBMS musi być
zdolna do ich.
ODBC używa standardu dostępu SQL. SQL (Structured Query Language) jest standardowym
językiem zapytań bazy danych. SQL jest wspierany ponieważ obsługuje rozproszone bazy
danych (bazy, które są rozmieszczone na różnych komputerach). Umożliwia to kilku
użytkownikom sieci na dostęp do tej samej bazy jednocześnie.
Standard ODBC zezwala na połączenie między Amadeus 5 i klientem bazy danych.
Poniższy ekran pozwala na import definicji profili. Można importować tabelę lub wykonać
zapytanie SQL.

Pola
Wybierz profil: określ profil.
Importuj teraz: przyciśnij ten przycisk, aby wywołać import.
Nazwa źródła bazy danych (DSN): nazwij połączenie z bazą.
Nazwa użytkownika: wpisz nazwę użytkownika.
Hasło: wprowadź hasło.
Wybierz jedną z opcji:
 Nazwa tabeli: wpisz nazwę tabeli, która zawiera dane informacje.
 Wyrażenie SQL : wpisz żądanie, które wybierze rekordy do zaimportowania i zdefiniuje
format nowych tabel, kompatybilnych z aplikacją Amadeus 5.
Ustanów połączenie: jest to skrót do ODBC użytkownika źródła danych, który zawiera
informacje, jak podłączyć wskazany ‘data provider’ (sprawdź ODBC pomoc, w celu uzyskania
szczegółowych informacji).
Test połączenia: Przyciśnij, aby sprawdzić, czy baza została otwarta.
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8.9.3. Domyślne profile
Dwa profile z identycznymi polami są stworzone domyślnie: HrAccess i HrExcel. Profile te
używają kolejno pola ‘Hr.mdb’ i ‘Hr.xls’, które są wykorzystywane w folderze Amadeus 5.
Użytkownik może wypełnić te pola danymi użytkowników kart do zaimportowania, używając
Microsoft Access lub Microsoft Excel . Kiedy wypełnimy plik, może on być importowany, a
wywołanie operacji następuje poprzez import z aplikacji Amadeus 5.
Przykład
Pola pliku ‘Hr.xls’ są zbudowane w następujący sposób :
Number
201
202

Last Name First Name
Smith
John
Johnson
Linda

Type
1
0

Badge
Technology Company
12345678
1
22334455
1

Etc…

Uwaga: w tych dwóch plikach nazwy pól nie można modyfikować. Pierwsze dwa pola są
obowiązkowe.
Pola
Number (Numer): obowiązkowe pole. Używaj niepowtarzalnych wartości. Modyfikując ten
numer, po zaimportowaniu danych po raz pierwszy, utworzymy nowego użytkownika kart w
bazie danych.
Last Name (Nazwisko): obowiązkowe pole.
First Name (Imię): opcjonalne pole. Imię lub nazwisko mogą się powtarzać, ale nie może być
dwóch takich samych użytkowników o tym samym imieniu i nazwisku.
(Type) Typ: opcjonalne pole numeryczne (0-Gość, 1-Pracownik, 2-Ochrona, 3-Skasowane).
Badge (Identyfikator): opcjonalne, alfanumeryczne pole. Kod do 8 cyfr, cyfry autoryzacji: od 0
do 9 i A do F.
Technology (Technologia): opcjonalne pole numeryczne (1-Magnetyczna, 2-Kod kreskowy,
3-Wiegand, 4-Smart card 1, 5-Smart card 2, 6-Smart card 3, 7-Dallas (dotykowe) , 8-Radio).
Company (Firma): opcjonalnie, dowolny tekst.
Department (Dział): opcjonalnie, dowolny tekst.
Office Phone (Telefon służbowy): opcjonalnie, dowolny tekst.
Access Group (Grupa dostępu): opcjonalnie, dowolny tekst. Użyj tej samej nazwy, która
znajduje się w aplikacji dostępu; w przypadku pozostawienia pustego pola, nowa grupa
zostanie utworzona.
PIN code (kod PIN): opcjonalne pole numeryczne. Do czterech cyfr numerycznych, cyfry
autoryzacji od 0 do 9.
To Date ( Do daty): opcjonalne pole daty; ustaw ten sam format co ustawienia regionalne
programu Windows.
Validated (Uprawomocniony): opcjonalne pole numeryczne (0-Nieuprawomocniony, 1Uprawomocniony)
Street (Ulica) : opcjonalnie, dowolny tekst.
City (Miasto): opcjonalnie, dowolny tekst.
ZIP (Kod pocztowy): opcjonalnie, dowolny tekst.
Telefon: opcjonalnie, dowolny tekst.
Opis: opcjonalnie, dowolny tekst.
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Car Number (Numer rejestracyjny): opcjonalnie dowolny tekst.
ID: opcjonalnie, dowolny tekst.
Supervisor (Nadzorca): opcjonalnie, dowolny tekst (0-Nadzorca, 1- Inny).
Label (Etykieta) od 1 do 4: opcjonalnie, dowolny tekst.
Wskazówki i uwagi
Uaktualnienie istniejącej bazy danych.
Procedura importu pozwala uaktualnić istniejących użytkowników kart, poprzez użycie źródeł
baz danych (HR.xls, HR.mdb, itd.), nawet jeżeli baza nie zawiera kolumny ‘Nazwisko’.
Te przypadki zdefiniowane są jednak jako błędy:
 nowy użytkownik kart bez nazwiska,
 istniejący użytkownik bez nazwiska, tj. kiedy kolumna nazwiska jest obecna, a pole jest
skasowane.
Importowanie z ‘Program windy’ i ‘Grupa Użytkowników Parkingu’
Importowanie użytkowników programu windy i grupy użytkowników parkingu z ich nazwami
jest możliwe przez dodanie dwóch kolumn w pliku źródła bazy danych (HR.xls, HR.mdb, itd.).
Nagłówek kolumny źródła pliku HR musi zawierać dokładnie następujące nazwy:
 Program parkingu
 Grupa Użytkowników Parkingu
Kiedy używasz pliku Microsoft Excel, upewnij się, że dwie kolumny są utworzone w paśmie
"HR" .
Uwaga: pasmo zawartych komórek można edytować w aplikacji Excel przez ‘Wstaw - Nazwa Zdefiniuj’. Wybierz HR i edytuj szczegóły pasma w dolnym polu okna.
Aktualizowanie skasowanych użytkowników.
Amadeus 5 posiada opcję importowania użytkowników typu ‘Skasowani’. Wartość 3 w
kolumnie o nazwie "Typ" oznacza skasowanych użytkowników.

8.9.4. Więcej o wyrażeniu SQL
Wyrażenie SQL jest zapytaniem, które wybiera rekord do importu i definiuje nową tabelę w
formacie kompatybilnym z Amadeus 5.
Pole “Numer” jest głównym polem kluczowym, które koresponduje z polem “Numer” na
ekranie “Użytkownik karty” w aplikacji Amadeus 5. Pole “Last Name” (Nazwisko) jest również
obligatoryjne.
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Należy przestrzegać następujących zasad:
 każdy użytkownik karty posiada niepowtarzalny numer,
 nazwiska powinny być pisane z rozróżnieniem małych, dużych liter,
 imiona i nazwiska powinny być różne dla użytkowników kart; imię lub nazwisko może się
powtarzać, lecz nie może być dwóch użytkowników o tym samym imieniu i nazwisku,
 użytkownicy, którzy nie należą do odległej bazy danych, są usuwani z bazy aplikacji
Amadeus 5, kiedy wybrana jest opcja “Synchronizuj i usuń”,
 nowa nazwa grupy dostępu jest automatycznie tworzona w bazie Amadeus 5,
 jeżeli w bazie danych Amadeus 5 importowany numer identyfikatora jest już
przydzielony, stary identyfikator zostaje usunięty z danych użytkownika karty i następuje
przydzielenie numeru do importowanego użytkownika kart,
 jeżeli zaimportowany użytkownik posiada już identyfikator w bazie Amadeus 5, to system
kasuje ten identyfikator.
Przykład
Przykład wyjaśni jak importować użytkownika karty z bazy danych, która posiada różną
strukturę. (różne nazwy pól, itd.):
1. Utwórz prostą bazę danych:
 utwórz pustą bazę danych MS Access i zapisz ją jako “db1.mdb”,
 utwórz tabelę z 4 kolumnami i nazwij każdą kolumnę (np. Index, First, Last, Badge),
 zapisz tabelę ze znaczącą nazwą jak np. “użytkownicy”,
 wpisz co najmniej dwie linie danych dla dwóch użytkowników kart (stosuj 8 cyfr dla kodu
karty),
 zapisz i zamknij bazę danych.
2. Utwórz profil importowy:
 włącz aplikację Amadeus 5 i utwórz nowy profil importowy użytkowników kart,
 nazwij profil, wybierz drugą zakładkę “Ustawienia połączenia” i kliknij na przycisk
“Ustanów połączenie”,
 kliknij na przycisk “Użytkownik DSN”, kliknij na przycisk “Dodaj” i wybierz z wyświetlonej
listy “Microsoft Access”,
 w polu typu “Nazwa źródła danych” wpisz logiczną nazwę (np. MyHRimport) i kliknij na
przycisk “Wybierz”, aby wybrać uprzednią bazę danych Access (db1.mdb),
 kliknij dwukrotnie na przycisk “OK”, aby przejść do ekranu importu profili,
 w polu “ODBC”(Nazwa źródła danych) wpisz odpowiednią nazwę źródła danych
(MyHRimport).
 zaznacz opcję “Wyrażenie SQL”, by uruchomić okno zapytań SQL:
Wybierz [Index] jako [Number], [Last] jako [Last Name], [First] jako [First Name],
Badge z users


zapisz i kliknij na przycisk “Test połączenia”, zostanie wyświetlona wiadomość
“Połączenie z bazą danych zakończyło się sukcesem”. Aplikacją potwierdzi w ten sposób
połączenie z zewnętrzną bazą danych oraz składnię zapytania.

3. Automatyczny import
Kiedy zewnętrzna baza danych jest już podłączona, istnieje konieczność utworzenia akcji
“Import użytkowników kart” z wybranym profilem i utworzenia powiązanego procesu oraz
działania globalnego, po których import może być wykonywany automatycznie, wywołany
przez zdarzenie (alarm z wejścia, użycie karty, itd.) w określonym terminie.
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8.10. Stwórz grupę identyfikatorów
W tym menu możemy utworzyć lub usunąć grupę identyfikatorów przy użyciu jednej komendy.
Opcja dostępna z menu “Parametr - Identyfikator” lub “Narzędzia - Stwórz grupę
identyfikatorów ”.
Więcej informacji na ten temat w dziale “Grupa identyfikatorów”.

8.11. Opcje
Na ekranie zdefiniowanych jest kilka używanych parametrów aplikacji Amadeus 5 i jest on
podzielony na osiem zakładek:
 Położenie plików
 Wiadomości
 Język
 Główny
 Komunikacja
 Serwer
 Dziennik / Historia zdarzeń
 SQL Serwer/BIO
Na dole każdej zakładki wyświetlane są zawsze trzy przyciski:
 Przywróć wartości domyślne: kliknij, aby przywrócić oryginalną konfigurację,
 OK: kliknij, aby zapisać zmiany i powrócić do ekranu głównego,
 Anuluj: kliknij, aby anulować wprowadzone zmiany i powrócić do ekranu głównego.
8.11.1. Położenie plików
Zakładka definiuje położenie folderów bazy danych i nazwę pliku tła głównego ekranu.
Pola
Folder bazy danych: wybierz
lokalizację plików bazy danych:
Aktualny folder: domyślnie folder
programu,
W: wskaż żądany katalog bazy
danych, użyj przycisku […].
Nazwa pliku tła: wybierz plik za
pomocą przycisku […].
Rozciągnięty: zaznacz tę opcję, aby
wybrać opcję obrazu tła na całym
ekranie.
Folder raportów: wybierz lokalizację
plików raportów:
“Report” w bieżącym folderze:
domyślnie folder programu .
W: Wskaż żądany katalog, użyj
przycisku […].
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8.11.2. Język
Istnieje możliwość wyboru języka w programie Amadeus 5. Wybierz język i potwierdź wybór,
ekrany i różne funkcje są tłumaczone automatycznie.
Pola
Język: wybierz z listy żądany język.
Wszystkie ekrany i menu będą
przetłumaczone.
Używana czcionka: wybierz żądaną
czcionkę, zmiana dotyczy wszystkich
menu i ekranów.
Czcionka zgodna z językiem:
wybierz czcionkę, która będzie
zgodna z alfabetem używanym w
danym obszarze (East Europe,
Western, itd.)
Test: wyświetlą się wybrane czcionki.

8.11.3. Komunikacja
Domyślne parametry komunikacyjne wyświetlą się na tym ekranie. Zakładka nie wyświetli
się w przypadku pracy aplikacji jako stacja robocza.
Pola
Wywołuj
połączenie
przy
uruchamianiu: zaznacz to okno
jeżeli chcesz, aby wywoływanie
nastąpiło w przypadku rozruchu
aplikacji. Opcja wybrana domyślnie.
Wywoływanie może być zatrzymane
ręcznie poprzez wybranie w menu
“Komunikacja
–
Zatrzymaj
wywoływanie”
lub
przyciśnięcie
jednocześnie klawiszy funkcyjnych
“SHIFT” i “F8”.
Wsparcie
dla
kontrolerów
“Minilock”: sprawdź, czy taki
kontroler jest używany.
Definicje przekaźników : używaj
starych komend: sprawdź, czy
używasz kontrolera TPL w wersji B.
Dzienny program stref czasowych:
wybierz spośród 2 (domyślnie) lub 4,
aby
zmienić
ilość
programów
dziennych (sprawdź w rozdziale
“Program dzienny”).
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Ilość prób wysłania wiadomości: wybierz od 1 do 10 (domyślnie 3), aby zmienić ilość
komend, które będą wysyłane do kontrolera w przypadku zaniku komunikacji pomiędzy
komputerem a kontrolerem. (patrz
“Opóźnienie informacji o błędzie” w dziale “Sieć
kontrolera”). Jeżeli komenda nie jest odebrana, zostaje dołączona do komend “Oczekujących”,
a komputer spróbuje wysłać komendę w zależności od kolejności na liście komend
oczekujących, kiedy komunikacja zostanie przywrócona (sprawdź opcję poniżej “Powtarzaj
wysyłanie poleceń co ”).
Niedopuszczalny czas braku komunikacji (w sekundach): wybierz od 1 do 300 (domyślnie
30), aby zmodyfikować zwłokę, poniżej której komputer będzie sygnalizował problemy z
komunikacją w przypadku jej braku pomiędzy komputerem i kontrolerem (sprawdź “Czas
zakończenia wywoływania” w dziale “Sieć kontrolera”).
Odległe połączenie oczekujące: zaznacz to okienko, aby wykonywać wybieranie
modemowe, kiedy komendy oczekujące są wysyłane (sprawdź Połączenie modemowe
kontrolera)
Powtarzaj wysyłanie poleceń co X min.: wpisz wartość (domyślnie 30). Oczekujące
komendy to te komendy, których kontroler nie odebrał (zazwyczaj w przypadku problemów z
komunikacją), a będą wysłane co 30 minut (wartość domyślna), aż do powrotu komunikacji.
Potwierdzaj uprawnienia użytkownika karty co X min.: wpisz wartość (domyślnie 30). Co
30 minut (domyślnie) program sprawdzi nowych użytkowników, w celu sprawdzenia czy
potrzebują uprawomocnienia lub, czy trzeba ich go pozbawić, w tym przypadku odpowiednie
definicje użytkowników kart są wysyłane do kontrolerów. Częstotliwość zapytań może być
modyfikowana w tym miejscu.
Prędkość (bps): wybierz z listy prędkość komunikacji z kontrolerami. Prędkość musi być ta
sama dla wszystkich kontrolerów.
Ustaw aktualną prędkość (Baud rate): kliknij na ten przycisk, aby wysłać natychmiast
wybraną prędkość do wszystkich kontrolerów.
Bioscrypt Baudrate: wybierz z listy prędkość czytnika biometrycznego. Prędkość ta sama dla
wszystkich czytników biometrycznych.
Second precision in controller memory (Druga precyzja w pamięci kontrolera): zaznacz
to okno, aby ustawić kontrolery, by wysyłały zdarzenie z dokładnym czasem w sekundach.
Jednorazowa inicjalizacja kontrolerów jest konieczna po wybraniu tej opcji.
Sleeping Delay (Nieaktywna zwłoka) (ms): zwłoka oczekiwania pomiędzy dwoma kolejnymi
komendami, wysyłanymi z komputera do kontrolerów.
TCP:
Ping Timeout (Koniec czasu Ping): maksymalny czas opóźnienia jaki komputer daje
konwerterowi TCP/RS485 na odpowiedź, na Ping (zapytania z komputera do konwertera).
Wait until next ping (Czekaj do następnego Ping) : kiedy konwerter TCP/RS485 nie
odpowiada po pierwszym ping, komputer czeka przez ten czas zwłoki na wysłanie
następnego ping.
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8.11.4. Dziennik / Historia zdarzeń
Zakładka pozwala na dostosowanie okna historii.
Zdarzenia historii są wyświetlane liniowo w kolorze i prezentują zdarzenia, które wystąpiły w
systemie. Zdarzenia są wyświetlane w momencie ich powstania.
Zmiany następują natychmiast po ich wprowadzeniu, nie ma konieczność restartowania
aplikacji.
Pola
Pokaż okno historii zdarzeń po
uruchomieniu: wybierz ‘Tak’ lub
‘Nie’.
Osobne okna dla alarmu i kontroli
dostępu: wybierz ‘Tak’, aby podzielić
okno historii na dwie części: jedno ze
zdarzeniami dostępu, drugie ze
zdarzeniami alarmowymi. Domyślnie
wyświetlane jest jedno okno dla obu
zdarzeń.
Rozmiar okna historii zdarzeń: aby
zmodyfikować okno historii, wybierz
spośród następujących opcji:
Standardowe okna: domyślnie
(Wysokość:
3735,
Szerokość:
9015, Góra: 480, Lewa: 240).
Maksymalizuj okna: zależy od rozdzielczości ekranu.
Ustawienia osobiste: określ żądaną wartość wysokości, szerokości i pozycji ekranu od
góry i od lewej strony.
Typ historii:
Simple log (Prosta historia zdarzeń): domyślnie.
Rich log (Bogata historia zdarzeń - z ikonami i menu kontekstowym): umożliwia użycie,
po kliknięciu na prawy klawisz, pewnych opcji skrótów na głównym ekranie historii. Opcja
przydatna , gdy chcemy wyświetlić obraz z nagranej kamery poprzez kliknięcie na ikonę
kamery w historii.
Pokazuj komendy - informacja: zaznacz to okno, aby wyświetlić komendy systemowe w
historii zdarzeń. Opcja przydatna dla serwisu technicznego.
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8.11.5. Wiadomości
Zakładka umożliwia określenie, które typy zdarzeń zapisywać w dzienniku, a które wyświetlać
w historii. W drugim przypadku istnieje możliwość zmodyfikowania kolorów wiadomości.
Zmiany następują natychmiast po ich wprowadzeniu, nie ma konieczność restartowania
aplikacji.
Domyślnie wszystkie typy zdarzeń są zapisywane w dzienniku, a większość z nich jest
widoczna w oknie historii.
Pola
Wiadomość: nazwa typu zdarzenia.
Zapisz: wybierz ‘Tak’, jeżeli chcesz
zapisać ten typ zdarzenia w
dzienniku.
Wyświetl: wybierz ‘Tak’, jeżeli
chcesz wyświetlić typ zdarzenia w
historii.
Kolor: wybierz kolor, w którym
wiadomość zostanie wyświetlona.

Wskazówki i uwagi
Kontrola zmian w bazie danych
Aby przeprowadzić sprawdzenie modyfikacji bazy danych, wprowadzanych przez różnych
użytkowników, zapisz i ewentualnie wyświetl następujące typy zdarzeń:
 nowy rekord,
 zapis rekordu,
 usunięcie rekordu.
W następstwie tego, dla każdej modyfikacji rekordu, dostępne są następujące informacje:
 co: utworzenie, zmiana i usunięcie rekordu,
 który ekran: nazwa ekranu, w którym została wykonana modyfikacja bazy danych,
 który ekran: nazwa rekordu, który uległ modyfikacji,
 szczegóły modyfikacji (dla identyfikatorów i użytkowników kart): poprzednia wartość =>
nowa wartość,
 kto: nazwisko użytkownika dokonującego modyfikacji.
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8.11.6. Główny
Na tym ekranie definiujemy takie parametry
identyfikatorów, automatyczne wylogowanie.

jak:

technologia identyfikatorów,

kod

Pola
Identyfikator:
Domyślny format identyfikatora:
wybranie formatu identyfikatora
spowoduje wyświetlenie się jego
technologii, gdy tworzymy nowe
identyfikatory.
Domyślny kod identyfikatora:
wpisz wspólny początek kodów
kart dla wszystkich identyfikatorów;
opcja użyteczna, gdy kod nie jest
wpisany na identyfikatorach.
Automatyczne wylogowanie:
Wyloguj automatycznie po X Min: zaznacz tę opcję, aby zablokować pracę aplikacji po
określonej ilości minut braku aktywności. Zalogowanie nastąpi po wpisaniu nazwy
użytkownika i hasła.
Nigdy: opcja (ustawienie domyślne) pozwala na wyłączenie automatycznego wylogowania.
Potwierdzenie alarmu: wybierz tryb ‘Potwierdzenie Alarmu’, opcja powoduje zmiany przy
zatwierdzaniu alarmu na ekranie “Aktywne alarmy”:
Unconditional (Bezwarunkowy): użytkownik może potwierdzić uznanie alarmu, bez
względu na to, czy alarm jest aktualnie aktywowany, czy nie jest aktywny. Akcja pozwala na
usunięcie alarmu z listy aktywnych alarmów .
While input is ON: do not enable (Kiedy wejście jest ON: nie umożliwiaj):
użytkownikowi nie wolno potwierdzić uznanie alarmu, gdy alarm jest aktualnie aktywny lub
występuje brak komunikacji z danym kontrolerem.
While input is ON: Warn user (Kiedy wejście jest ON: ostrzeż użytkownika):
Użytkownik może potwierdzić uznanie alarmu w każdym czasie, kiedy alarm jest aktywny
pojawia się wiadomość ostrzegająca przed potwierdzeniem; potwierdzić alarm, nie
potwierdzaj alarmu.
Wiele Firm : zaznacz to okno, aby wyświetlić pola modułu Wiele Firm. Opcja może być
uruchomiona, gdy klucz sprzętowy zawiera moduł Wiele Firm (opcja zawiera literę “M” w
kluczu).
Alarm definition for group of input (Definicje alarmu dla grupy wejścia): zaznacz okno,
aby wyświetlić pola powiązane z grupą wejść na ekranie “Wejście – Status alarmu” i definiuj
grupę wejść programu tygodniowego na ekranie “Program obsługi zdarzeń – Alarmy”.
Allow duplicate name of cardholders (Pozwalaj na duplikowanie nazw użytkowników
kart): opcja pozwala na zapisywanie użytkowników w systemie z tym samym imieniem i
nazwiskiem.
Special days (Specjalne dni): opcja pozwala na dodanie dwóch uzupełniających programów
dziennych (S1-S2). Więcej szczegółów w dziale “Program tygodniowy”.
Uwaga: opcja wymaga określonego firmware.
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8.11.7. Serwer
Zakładka dostępna jest tylko wtedy, gdy aplikacja pracuje jako serwer. Zakładka niedostępna
w przypadku pracy jako stacja robocza.
Pola
Automatyczne
odświeżanie
statusu wejścia/wyjścia: zaznacz tę
opcję
w
przypadku
używania
automatycznego
odświeżania
fizycznego statusu wejścia/wyjścia na
ekranie “Aktywne alarmy”.
Odstęp pomiędzy odświeżeniami
statusu
wejścia/wyjścia:
wpisz
zwłokę
w
odświeżaniu,
w
milisekundach (domyślnie 1000).
Różne programy wind dla każdego
czytnika: zaznacz tę opcję, gdy
chcesz używać różnych programów
wind w czytniku (patrz w dziale
“Program windy”). Opcja dostępna z
EPROM
TPL
datowanego
od
01/03/2003.
Ponowne wysyłanie definicji kart po zdarzeniu “Odmówiony”: zaznacz okno, aby wysłać
informacje o kartach natychmiast po zdarzeniu odmowy dostępu.
Kiedy użytkownik
ponownie użyje karty, weryfikacja dostępu nastąpi na podstawie
uaktualnionych informacji o użytkownikach.
Dopuszczalna pojemność właścicieli kart dla kontrolera: tworząc nowy identyfikator,
niepowtarzalny numer identyfikatora jest przypisany do niego, wypełniamy przydzieloną tabelę
w kontrolerze. System może stworzyć taką ilość identyfikatorów, ile jest zapisanych w kluczu
sprzętowym. Usuwanie użytkowników kart powoduje, że powstają zawieszone pozycje w tabeli
alokacji użytkowników, co może spowodować spowolnienie procesu alokacji, gdy tabela ma
określony wymiar. Wpisz określony, maksymalny limit użytkowników, aby zapobiec procesowi
spowolnienia (domyślna wartość 5000). Wartość powinna być mniejsza niż ta, zapisana w
kluczu sprzętowym i kontrolerze (RAM i ROM).
Reset stref parkingowych o X:X: określ godzinę i minutę, o których nastąpi codzienny reset
wszystkich stref parkingowych – wszystkie strefy parkingowe będą dostępne (więcej informacji
w dziale “Moduł parkingowy”).
Aktywacja serwera OPC: zaznacz okno, aby umożliwić zintegrowanie aplikacji Amadeus 5 z
wbudowaną aplikacją OPC klienta, by kontrolować i wykonywać komendy programu Amadeus
5 z aplikacji SCADA. W definicji klucza musi być litera “O” (zawierać moduł OPC).
Don’t create spread.conf file (Nie twórz pliku spread.conf ): zaznaczenie tego okna
spowoduje, że przy każdorazowym uruchamianiu aplikacji, nie będzie tworzony plik
spread.conf. Opcja jest wykorzystywana tylko w takich sytuacjach, gdy jest potrzeba
utworzenia ręcznego pliku spread.conf (dla zaawansowanych użytkowników).
Soft Anti-Passback: zaznacz, aby uruchomić tę opcję.
Import Database Log only errors (Tylko błędy importu dziennika bazy danych): zaznacz
to okno, aby nie wypełniać pliku ‘Import.log’ skasowanymi informacjami w czasie procesu
importu i zaoszczędzić miejsce na dysku twardym. Błędy importu, jeżeli są, będą zapisane w
tym pliku.
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8.11.8. SQL Serwer
Zakładka pozwala na ustawienie parametrów bazy danych SQL. Używana tylko wtedy, kiedy
używamy bazy MS-SQL, wymagany jest moduł SQL w kluczu sprzętowym (dongle).
Pola
Connection
string
(Ciąg
połączenia): parametry połączenia
powiązanego z główną bazą danych.
Kliknij na przycisk […], aby
zmodyfikować te parametry.
Redundant
Connection
string
(Redundantny ciąg połączenia):
wprowadź parametry połączenia bazy
redundantnej, powiązanych z drugą
bazą danych. Kliknij na przycisk […],
aby uzyskać bezpośredni dostęp do
tych parametrów.
Auto
database
fail
over
(Przełączanie automatyczne bazy
danych): po zaznaczeniu tej opcji
nastąpi automatyczne przełączenie
na bazę rezerwową, gdy nastąpi
awaria głównej bazy danych i
odwrotnie.
SQL Server date format (SQL
serwer- format daty: zmodyfikuj
format, jeżeli konieczne, na ten w
aplikacji Serwera.
SQL Server restore timeout (SQL Server koniec czasu przywracania): określ maksymalny,
wymagany czas przywrócenia bazy danych, jeżeli jest wymagany. Na koniec tego czasu, jeżeli
przywracanie nie zostało wykonane, aplikacja zakończy przywracanie bazy danych.
Wskazówki i uwagi
Przełączanie pomiędzy bazami danych
Druga baza danych może być dodana w tej zakładce. Baza ta może być identyczna z bazą
główną, ale umieszczona musi być na innym komputerze, aby zapewnić redundantność i
zagwarantować stabilną pracę systemu w przypadku awarii lub braku połączenia z nią. W tym
przypadku zarówno serwer jak i stacja robocza muszą mieć zaznaczoną opcję ‘Automatyczne
przełączanie baz danych’.
Baza ta może być również inną bazą niż główna i istnieje możliwość ich przełączania.
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9. Menu “Pomoc”
9.1. Zawartość pomocy
Ekran jest dostępny po wciśnięciu klawisza funkcyjnego F1 lub przez “Pomoc – Zawartość
pomocy”.
Wyświetlone dane
Lewe okno: lista dostępnych
tematów. Kliknij na książkę lub
temat.
Prawe okno: zawartość danego
tematu pomocy zostaje wyświetlona
automatycznie.
Uwaga: zawartość pomocy może
być wyświetlona na ekranie lub
wydrukowana.

9.2. Indeks pomocy
Zakładka “Index” zawiera wszystkie tytuły pomocy wyświetlone w alfabetycznym porządku.


Aby szybko wyświetlić wszystkie dostępne tytuły: wpisz pierwszą literę żądanego tytułu
pomocy w oknie tekstowym.



Aby wyświetlić żądany tytuł: kliknij na żądany temat z listy w lewym oknie i wciśnij
przycisk “Wyświetl”.

9.3. Szukanie pomocy
Zakładka
kategorii.

“Szukaj” umożliwia przeszukiwanie pomocy w celu odszukania tematu według



Aby wyświetlić temat z żądaną zawartością: wpisz poszukiwany wyraz do okna
tekstowego i wybierz temat do wyświetlenia.



Aby wyświetlić żądany tytuł: kliknij na żądany tytuł z listy i przyciśnij przycisk “Wyświetl”.

9.4. Amadeus w sieci
Aktualizacja z sieci jest dostępna z tej
zakładki:

9.5. O programie

Wyświetlona zostanie wersja programu i definicje klucza sprzętowego.
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Dodatek A: Amadeus 5 i serwer OPC
Kontrola dostępu oparta o aplikacje Amadeus 5 może być zintegrowana w aplikację SCADA
przez oprogramowanie modułu, przez protokół własny lub OPC. Powiązania on-line pozwalają
na dwukierunkową komunikację pomiędzy wejściami, przekaźnikami, drzwiami, wszystkimi
transakcjami z jednej strony i przekaźnikami SCADA, aktywacjami procesów i otwieraniem
ekranów z drugiej strony.
OPC jest otwartym standardem komunikacyjnym stosowanym w automatyce, aby wymieniać
dane pomiędzy urządzeniami, sterownikami PLC i aplikacjami Windows. Jest oparty na
technologii OLE i ActiveX, które dostarczają możliwość współpracy pomiędzy różnymi
urządzeniami w automatyce, kontroli i systemach w biznesie.

Instrukcja “Amadeus 5:OPC Server” jest dostępna na płycie instalacyjnej aplikacji Amadeus 5.
Skonsultuj się ze sprzedawcą oprogramowania, aby zintegrować kontrole dostępu w aplikację
SCADA.
Amadeus 5 dostarcza następujące informacje do Klienta OPC:
 status komunikacyjny kontrolera: Com OK lub błąd Com,
 logiczny status wszystkich wejść: Open/Close w zależności od NO/NC, ręcznie
dezaktywowany lub normalny status, itd.,
 fizyczny status wszystkich przekaźników: Open/Close, otwarty przez działanie
globalne, itd.
 wszystkie zdarzenia aplikacji Amadeus 5 , jak:
o dostęp: przyznany, odmówiony, przyznany z kodem przymusu, odmówiony ze
względu na zbyt wiele prób,
o alarm: rozpoczęcie natychmiastowego alarmu, opóźnionego alarmu i koniec
alarmu,
o techniczne alarmy: brak zasilania, błąd tabeli, itd.,
o nieznany identyfikator.
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Klient OPC może wykonać następujące operacje w aplikacji Amadeus 5:
 kontrola przekaźników:
o ciągle aktywowany- stale ON,
o ciągle dezaktywowany- stale OFF,
o aktywowany przez x sek,
o powrót do normalnego trybu,
 wejścia:
o dezaktywowane wejście,
o powrót do normalnego trybu,
 wykonaj akcje Amadeus 5,
 wykonaj proces Amadeus 5,
 otwórz ekran Amadeus 5.
Sposób postępowania:
 sprawdź czy moduł OPC jest zakupiony z oprogramowaniem; powinna pojawić się
litera “O” w kluczu sprzętowym,
 wybierz “Aktywacja serwera OPC ” na ekranie "Narzędzia - Opcje - Serwer”,
 wykonaj restart aplikacji,
 przeczytaj instrukcję “Amadeus 5: OPC Server”, dostępna w pliku na płycie
instalacyjnej CD.
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