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Start
První spuštění
Při prvním spuštění systému se zobrazí přihlašovací okno, které vám umožní zadat své přihlašovací
údaje. Po instalaci softwaru, je výchozí parametr pro operátora ifter heslo ifter, práva administrátora s
plným přístupem do systému.
Operátor:
Heslo:

ifter
ifter

Po prvním přihlášení k systému, změňte heslo pro tohoto operátora. Neodstraňujte tohoto operátora,
protože jako jediný má plné právo vytvářet a přidělovat oprávnění pro přístup.

Z bezpečnostních důvodů jsou znaky hesla v průběhu zapisování skryty, aby nedošlo k zneužití osobou
stojící poblíž.
Po zadání hesla začněte používat program volbou menu start.

Zobrazená nabídka umožňuje vybrat:
– Start
– Okno
– Pomoc
Možnosti menu Start:
– Odhlaste se a přihlaste výchozího. Přihlásí uživatele definovaného v pracovní stanici jako
výchozího uživatele.
– Odhlášení. Odhlásí aktuálního uživatele a zobrazí okno pro nové přihlášení.
– Průzkumník. Spustí nástroj pro správu systému.
– Zavřít. Ukončení systému.
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V menu okno je možno následovné zobrazení oken:
– kaskádově
– nastavit horizontálně
– nastavit svisle
– Obnovit
Po zobrazení nabídky Pomoc se zobrazí informace o IFTER EQU . Informace se vztahují k produktu IFTER
EQU: název produktu, verze, datum vytvoření, název výrobce.

Průzkumník
Průzkumník
Průzkumník je nástroj pro správu programu IFTER EQU.
V Průzkumníku můžete přidávat, editovat a mazat jednotlivé prvky pro konfiguraci systému.

Okno průzkumníka se skládá ze dvou hlavních částí:
strom systémových komponent v levé části a seznam vytvořených událostí pro vybranou komponentu
v pravé části. Pokud vyberete položku ve stromu komponent, automaticky se v druhé části zobrazí
seznam událostí.
Nad seznamem událostí je pás tlačítek, pro správu aktuálně otevřené komponenty:
Přidat

Otevře příslušné dialogové okno nebo průvodce vytvořením nového prvku v
systému. V případě, že položka může být vytvořena. Nevztahuje se pro
pracovní stanice, protokol událostí, regulátory, zóny a kamerové zóny.

Smazat

Odstraní vytvořené komponenty v systému. S touto volbou se obvykle
zobrazí okno pro potvrzení odstranění.
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Vlastnosti

Zobrazí vlastnosti aktuálně vybrané položky v tabulce systému. Vlastností
položky lze upravovat a ukládat do databáze nebo odmítnout.

Kopírovat

Vytvoří novou součást systému založeného na stávajících vlastnostech
kopírované položky při zachování všech jeho parametrů a nastavení. Po
použití této funkce se objeví okno pro zadání názvu nového prvku. Je třeba
dbát, aby se jména členů jednotlivých akcí lišila v rámci celého systému.

Editovat

Tato funkce vyvolá Editor panelů. Otevře editor obrázků, kde můžete změnit
obsah aktuálně vybrané akce.

Ukázat

Tato funkce se vztahuje pouze na grafiku a zprávy. Graficky zobrazí náhled
aktuálně vybraný v tabulce. Zprávy se zobrazí pro náhled tisku.

Obsah okna se bude měnit v závislosti na uživatelské úrovni a druhu zobrazené položky.
Seznam položek obsahuje název položky a popis, který ji identifikuje.
Strom komponent se skládá z 5 základních odvětví:
Nastavení – globální nastavení systému.
OPC servery – umožňuje přenos dat do externích systémů standardu OPC nebo SNMP.
Integrace – definuje konfiguraci zařízení podporovanou v IFTER EQU.
Síť IFTER EQU – definice pracovní stanice IFTER EQU.
Události – události ze zařízení, které jsou globálně dostupné v síti EQU IFTER.

Strom komponent
Strom Komponent
Strom komponentů obsahuje:

–

Příjem poplachů

–

Definice poplachů

–

Poplachové body

–

Procedury

–

Uživatelé

–

Skupiny uživatelů

–

Oblasti

–

Grafické panely

–

Grafické šablony

–

Harmonogramy

–

Spouštěče

–

Operátoři

–

Rozsahy oprávnění

–

Grafy
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Nastavení
Nastavení
Po kliknutí na nápis Nastavení se zobrazí možnosti konfigurace:
– Vlastnosti registrace událostí
– Vlastní barvy událostí
– Deklarace serveru pro licenční klíče
– Nastavení dotykové klávesnice

Vlastnosti registrace událostí
V okně Vlastnosti registrace událostí jsou viditelné záložky:
– Obecné
– Archivace dat

Obecné
Karta Obecné umožňuje nastavit velikost protokolů událostí zobrazených v IFTER EQU.
Možnosti konfigurace:
– Deník poplachů, deník událostí integrovaných systémů vyžaduje od operátora vybrat
definované akce, zahrnuje jak události potvrzené, tak nepotvrzené.
– Deník událostí integrovaných systémů, Deník událostí ze zařízení nevyžaduje, aby operátor
učinil jakékoliv opatření.
– Deník operátorů obsahuje zaznamenané činnosti prováděné operátorem systému IFTER EQU.
– Deník systémových událostí , zahájení a ukončení provozu, zatížení komunikačních modulů atd.
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Deníky obsahují volby, které vám umožňují:
Potvrdit aktivní – potvrdí aktivní alarmy na všech stanicích.
Zrušit – smaže položky deníku na všech stanicích.
Vymazat archiv – smaže archiv deníků na všech stanicích.
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Nastavení – Nastavení stáří poplachů, všechny starší budou smazány.

Archivace dat
Aktivací (zaškrtnutím políčka) povolíte archivaci, zaznamenání událostí do deníků.
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Vlastní barvy událostí
Chcete-li rychle hledat v deníku událostí, můžete každý druh události zvýraznit jinou barvou. K tomuto
účelu slouží nástroj Vlastní barvy událostí, kde vyberete druh, typ zařízení, přiřadíte barvu z palety
barev a barvu výplně.
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Zařízení – Vyberte ze seznamu druh zařízení.
Typ – Identifikátor zařízení v deníku událostí.

Deklarace serveru licenčních klíčů
Volba počítače, do kterého vložíte fyzický licenční klíč USB, obsahující platnou licenci.
Pro aktivaci licenčního klíče spusťte Ifter EQU, přejděte na položku Nastavení a ve stromové struktuře
klikněte na nastavení.

Vpravo se objeví tři možnosti. Vyberte Deklarace serveru licenčních klíčů a klikněte na ikonu vlastnosti,
kde vyberete server klíčů.

Po vybrání serveru klikněte na tlačítko OK a objeví se nové okno, kde zadáte licenční klíč.
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Další nastavení pro licenci jsou dostupné z menu Průzkumník/Síť Ifter EQU/Název stanice/Vlastnosti.
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Nastavení dotykové klávesnice
Zde je možné vytvářet nové profily, které budou použity pro dotykové klávesnice.
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Příjem poplachů
Příjem poplachů
V příjmu poplachů je stanoveno, za jakých podmínek má být vyvolán poplach. V zobrazeném okně
můžete vidět dvě záložky: Obecné a Příjem.

Obecné
V záložce Obecné zadáváte název poplachu a můžete jej doplnit o popis.
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Jméno – jméno může obsahovat až 31 znaků s možností použití mezer mezi slovy.
Popis – dodatkový text vlastního systému nebo administrátora obsahující až 63 znaků s možností použití
všech znaků a mezer mezi slovy.
Oprávnění vstupu – oprávnění vstupu podle vlastností poplachu.
Poplach – volba umístění vyvolaného poplachu v případě absence reakce na poplach.
Čas v min. v případě výpadku komunikace – čas v minutách, během kterého má operátor čas na
potvrzení poplachu. Pokud v daném čase poplach nepotvrdí, je možné vyvolat jiný poplach, který může
být spuštěn na jiném počítači a informovat tak, o nedostatku činnosti ze strany provozovatele,
operátora.

Příjem
V záložce příjem může administrátor přidávat, mazat a měnit vlastnosti přijmu poplachů.
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Pomocí tlačítka Přidat se otevře okno Vytvoření pravidla pro poskytování poplachu, kde zvolíme typ
stanice:

Po vybrání stanice Stolní počítač volbou Dále se zobrazí okno:
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V okně můžeme nastavit :
Pracovní stanice IFTER EQU – zde vyberte stanici, na které chcete zobrazit vyvolaný alarm.
Jméno – název stanice, na které bude vyvolaný poplach.
Plán – volba plánu pro předem naprogramované intervaly harmonogramů.
Čas vypnutí opakování zprávy – poplachy lze odesílat prostřednictvím SMS nebo emailu.
Příchod prvního poplachu způsobí odpočítávání intervalu během kterého nebude při příchodu dalšího
alarmu odeslána SMS nebo email zpráva. Pokud tak během tohoto intervalu dojde k poplachu,
nezpůsobí to odeslání SMS nebo emailu. Přijde li další poplach až po ukončení intervalu, bude SMS /
emailu odeslán (je-li nastaveno) a bude spuštěno odpočítávání nového intervalu.

Konfigurace odesílání emailu
Oznámení o příchodu alarmu mohou být zaslány e-mailem.
Zadejte údaje pro konfiguraci odesílání emailů.

16 / 116

Rev: 201604

Manuál IFTER EQU

www.metel.eu

Konfigurace serveru – data serveru a odesílatele.
Zabezpečení spojení – v listboxu zvolte jednu z možností : žádné šifrování, START TLS, SSL/TLS.
Ověření – po zaškrtnutí políčka bude viditelná nabídka: Uživatel poštovního účtu, Heslo poštovního
účtu
Nastavení zpráv – zadejte adresu pro odesílání (adresát), předmět a obsah zprávy.
Testuj – ověření správného nastavení odesláním testovací zprávy.

Konfigurace odesílání SMS zpráv
Oznámení o příchodu alarmu, můžete také posílat prostřednictvím SMS zpráv.
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Integrace SMS – volba GSM modemu, přes který budete odesílat SMS zprávy.
Nastavení zpráv – telefonní číslo a text zprávy.

Možnosti doručení

Spusťte program – vyvolání poplachu na základě spuštění programu přiděleného ke vstupu, ze kterého
přišel alarm. Programy dostupné v systému se definují v nastavení místní stanice v Síti IFTER EQU.
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Povolit poplachový bod spojený se zařízením – poplachový bod definovaný podle daného alarmu v
zařízení.
Při příchodu poplachu zapiš do logu aktivních poplachů – zapsání do logu aktivních alarmů.
Systémový signál při příchodu poplachu – po příchodu poplachu bude přehrán Systémový signál. Pokud
je vybrána možnost přehrávání zvuku, tato volba se přeskakuje a přehrává se vybraný zvuk.
Při příchodu poplachu přehrát audiozáznam – při příchodu poplachu přehrává audio signál (soubor typu
wav.) v záložce Obecné Definice poplachů.
Otevřít grafický panel – příchodem poplachového signálu zobrazí přiřazenou grafiku.
E-mail při příchodu poplachu, SMS při příchodu poplachu – oznámení o vyvolání poplachu.
Po vybrání stanice Palmtop vyberte PDA a možnosti, parametry doručení.

Jméno – název stanice na kterou bude poplach odeslán.
Plán – volba plánu pro předem naprogramované intervaly harmonogramů.
Systémový signál při příchodu alarmu – po příchodu poplachu bude přehrán systémový signál.
Otevřít grafický panel – po příchodu poplachu zobrazí grafiku, ze které byl poplach vyvolán.

Definice poplachů
Definice poplachů
Okno definice poplachů obsahuje záložky: Obecné a Komentář.

Obecné
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Záložka Obecné obsahuje parametry poplachů.
Název – název může obsahovat 31 znaků s možností použití všech znaků a mezer mezi slovy.
Popis – dodatkový text vlastního systému nebo administrátora obsahující až 63 znaků s možností použití
všech znaků a mezer mezi slovy.
Šablona příjmu – přiřazení poplachu.
Procedury – volba procedury poplachu.
Skript při vyvolání poplachu – spustí automaticky skript při vyvolání alarmu.
Skript při potvrzení poplachu – spustí automaticky skript po potvrzení poplachu operátorem.
Obsah popisu – definice obsahu, text který se má objevit v popisu, při příchodu poplachu nebo
přechodu do normálního stavu. Můžete tak vytvářet vlastní obsah pomocí makra s předcházejícím
znakem, po kterém následuje:
%k – název řadiče , ústředny
%w – název alarmu, čtečky, požárový poplach, element při poplachu
%s – název zóny, podsystému, skupiny
%d – datum a čas poplachu
%o – popis alarmu integrovaný v systému
%u – název uživatele, který vyvolal poplach
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Zvukové soubory – nastavení, který soubor typu WAV ma být přehraný při příchodu poplachu, aby
soubory były přehrány, musí být tato volba povolena v příjmu poplachů.
Barvy – definice barvy pozadí a písma při aktivním stavu alarmu.
Priorita – číselná hodnota od 0 do 255, která se používá k určení priority poplachu v seznamu aktivních
alarmů. Hodnota 0 má nejvyšší prioritu. Alarmy s nejvyšší prioritou bude zobrazeny v horní části
seznamu aktivních alarmů, přestože mohou přicházet poplachy s nižší prioritou upozornění. Mají-li
alarmy stejnou prioritu, jsou seřazeny podle času vyvolání.

Komentář
V záložce Komentář můžeme definovat šestnáct vzorů komentářů, které budou přiřazeny při zápisu do
deníků poplachů při poplachu.

Definice struktury poplachů
Definice poplachů, zde můžeme vytvořit strukturální upozornění, které se může skládat z většího počtu
definic alarmu. To znamená, že jeden poplach může obsahovat více poplachů.
Definice struktury poplachů obsahuje záložky : obecné přidej /smaž poplach
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Obecné
Záložka Obecné obsahuje název a popis strukturálního poplachu. Chcete-li vytvořit strukturu poplachu
musíte nejprve vytvořit alarm v definici poplachů, který bude tvořit strukturální poplach. To může být
alarm přízemí, první patro a druhé patro. Pak vytvořte poplach budovy a vyberte možnost Definice
struktury poplachu.
V záložce Obecné zůstane zobrazené, že zůstal vytvořený strukturální poplach kancelářské budovy.

Přidej / Smaž poplach
V záložce Přidej / Smaž poplach vytváříme strukturu poplachů, případně přidáváme již vytvořené.
Pro tento účel je v okně Dostupných alarmů funkce ">" ta přesune vybrané alarmy do okna Použité.
V Definici poplachů automaticky zůstane zapsána struktura poplachu.

Vlastnosti Definice poplachů
Vlastnosti Definice poplachů obsahují nastavení, které byly provedeny při přidávání v Definici alarmů.
Ve vlastnostech můžete změnit nastavení pro definici alarmu.

Poplachové body
Poplachové body
Poplachové body jsou základním prvkem v integraci IFTER EQU. Je aktivován v průběhu poplachu a
umožňuje převod do jiných zařízení integrujících IFTER EQU (například přes internet). Poplachový bod
obsluhuje různé typy ovládacích prvků. Může odesílat příkazy ve formě textové, tak i v číselné podobě.

Přidání poplachového bodu
Po kliknutí na ikonu Přidat se zobrazí okno s výpisem poplachových bodů, které byly definovány v
integrovaných zařízeních a skriptech.
Vyberte si zařízení a klikněte na Dále. Zobrazí se okno Přidání Poplachových bodů, ve kterém uveďte
typ: výčtový, analogový, textový a podmínka (0 - vypnuto, 1 - připojeno).
V seznamu Poplachových bodů zůstane zapsaný typ i stav zařízení.
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Procedury
Procedury poplachů
Procedury poplachů jsou dodatkovým elementem k Definici poplachů. Ty vám umožní přimět
operátora IFTER EQU, aby provedl konkrétní opatření v souvislosti s výskytem určitého poplachu. Díky
Poplachovým procedurám operátor koná rychlá rozhodnutí, protože systém operátorovi říká, co má
dělat , koho kontaktovat atd.
Pokud operátor nepotvrdí provedení všech stanovených akcí, nebude moci potvrdit alarm.

Vytváření Poplachových procedur
Vytváření Poplachových procedur obsahuje záložky : obecné, procedury a vazby.

Obecné
V záložce Obecné zadáváme název, popis procedury a přiřazujeme Plán.
Plán – volbou harmonogramu se výsledky procedur řídí dle předefinovaných intervalů.
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Procedury
V záložce Procedury můžeme zadat až 16 procedur, které má obsluha vykonat před potvrzením
poplachu.
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Popis v záhlaví – popis, který se zobrazí v záhlaví okna, ukazujícího se uživateli.
Procedura – až šestnáct úkolů, které má operátor provést, než bude moci potvrdit poplach.

Vazby
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V záložce vazby je možné vytvářet závislosti a podle toho větvit další procedury.

Vlastnosti procedur
Vlastnosti Procedur obsahují nastavení, které byly zavedeny při vkládání nových procedur.
Ve vlastnostech můžete změnit nastavení procedur.

Uživatelé
Uživatelé
Systém IFTER EQU umožňuje jednoduché a efektivní řazení personálu v objektu. Přidání nových členů
je velmi jednoduché díky nástroji Průvodce personálu.

Přidání uživatelů
Chcete-li přidat novou osobu, použijte Průvodce přidáním personálu. Průvodce Vám umožní zadat
informace o dané osobě: jméno, rodné číslo, rok narození a výběr pohlaví.
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Poté, co kliknete na tlačítko Další, se objeví okno, kde můžete zadat doplňující informace: pozice,
oddělení, telefon-práce, telefon-domů, skupinu, do které je osoba zařazena.

Volbou Dále se zobrazí okno, ve kterém můžete načíst fotografii osoby.
Kliknutím na tlačítko Přidat se otevře okno pro výběr adresáře s image soubory, který je nastaven na
serveru s obrázky personálu v manažeru systému. Nahrávání souboru z jiného adresáře, než je
nastaveno není možné. Podporované soubory mají příponu .bmp.
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Volbou Dále se zobrazí menu pro zadání identifikátoru dané osoby.

Typ systému – umožní vám určit, jaký systém bude indentifikátor obsluhovat.
Identifikační číslo – unikátní číslo pro celý systém.
Oprávnění vstupu – vyberte rozsah přístupu k dané osobě.
Dokončit – dokončení přidání nové osoby do systému se zapsaným ID.

Přidání identifikátoru
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Přidání identifikátoru umožňuje přidání do databáze zaměstnanců bez osobních údajů. Přidání
osobních údajů se odehrává v průvodci pro přidání návštěvníků umístěného v grafice. S tímto řešením
již můžeme přidat do databáze určitý počet karet s osobami, které navštěvují objekt.
Odstranění návštěvníka je možné za pomoci průvodce odstraněním návštěvníků, to povoluje pouze
odebrání osobních údajů, nikoliv odebrání identifikátoru, aby mohl být znovu použit.

Vlastnosti zaměstnanců
Okno Vlastnosti zaměstnanců slouží pro editaci osobních údajů zaměstnanců, již zařazených v systému
a osobního identifikátoru.
Okno obsahuje záložky: Obecné, úroveň přístupu.

Obecné
V záložce Obecné můžeme měnit osobní údaje zaměstnance.

Úroveň přístupu
Jedná se o dvoustupňový mechanismus zapínání a vypínání alarmových skupin pro ústřednu Galaxy.
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Podrobně je popsaný v Integraci Galaxy.

Skupina uživatelů
Skupiny zaměstnanců
Vzhledem k identifikaci skupiny zaměstnanců a rozlišení mezi sebou, je zaveden pojem oddělení.

Přidání nového oddělení
Při zadávání prosím zapište jméno i popis odděleni.
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Volbou Dále pokračujete přidáním již vytvořených osob do Vašeho oddělení.
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Pro tento účel slouží okno Dostupné osoby, kde označte požadovanou osobu a použijte funkci vložení
„>” ta se přemístí do skupiny Vybrané osoby.

Vlastnosti oddělení
Vlastnosti oddělení obsahuje záložky : obecné a výběr osob.

Obecné
Zde je možné měnit Jméno a Popis daného oddělení. Další okno zobrazuje seznam osob, které se
nacházejí v oddělení.
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Výběr osob
V záložce Výběr osob můžeme přidávat nebo odebírat osoby z oddělení.
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Oblasti
Oblasti
Oblasti jsou oddělené části objektu, které pracují na základě integrovaného systému kontroly přístupu.
Oblasti, vám umožní rychle najít zaměstnance nebo návštěvníky v objektu.

Přidání a změna vlastností oblasti
Vytvoření nové oblasti a úpravy vlastností se provádí v okně Vlastnosti oblasti.
Okno Vlastnosti oblasti obsahuje záložky: Obecné, Zaměstnanci a Dveře.

Obecné
V záložce Obecné můžete zadat nebo změnit název identifikující danou oblast v systému, přidat
dodatkový popis oblasti a rozhodnout, jestli danou oblast bude obsluhovat bezprostředně systém
kontroly přístupu nebo struktura oblasti.
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Zaměstnanci
Záložka je viditelná pouze po vybrání jako typ oblasti bezprostředního ovládání dveří.
Obsahuje seznam osob uvedených v tuto chvíli v této oblasti
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Dveře
Tato záložka je viditelná pouze po vybrání jako typ obsahující přímou obsluhu dveří a obsahuje seznam
čteček, které podporují tuto oblast.

Grafické panely
Grafické panely
Grafické panely slouží pro vizualizaci integrovaných systémů. Jsou to okna, jejichž vzhled i velikost si
uživatel definuje sám. Pro vytváření grafických panelů slouží jejich editor. Editor Grafických panelů má
možnost nastavit grafický podklad, jako například půdorys budovy, který se přidáním komponent stane
dynamickým pro zobrazování změn jejich stavů.
Obsluhu těchto panelů naleznete v hlavní nabídce Nastavení, jako komponentu Grafické panely.
Kliknutím na tuto komponentu se zobrazí seznam vytvořených grafických panelů.
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Vlastnosti tlačítek v grafických panelech
Přidat

Kopírovat

Otevře okno, které umožní přidání nového grafického panelu.
Umožní vložení nového panelu na základě kopie již vytvořeného, se změnou
jeho názvu, aby bylo možné jejich rozeznání.

Smazat

Nenávratně smaže grafický panel s komponentami, které obsahuje.

Vlastnosti

Otevře okno vlastností, které umožňuje změnu parametrů daného
grafického panelu.

Editovat

Umožní otevřít editor obrázků, ve kterém měníte obsah aktuálně vybraného
grafického panelu. Ten může být změněn, přidán jiný, odstraněn, případně
umožní změnit komponenty.

Ukaž

Umožní Vám zobrazit náhled aktuálně vybrané grafiky. V tomto režimu je
grafika dynamická: ukazuje stavy zařízení, které jsou přiřazeny ke grafickému
panelu.

Vlastnosti tlačítek v Editoru panelů
Zavřít

Uzavře Editor panelů a navrátí zobrazení do průzkumníka.

Uložit

Tlačítko Editor umožňuje uložit nastavení grafiky.
Tlačítko Editoru, které blokuje přidání nových komponent.

Zruš vložení

Umožňuje přesunout, odstranit, a přiřadit vlastnosti již vytvořené
komponenty.
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Vkládání
komponent
Ukaž

Schovej

Vložení jiného
tvarů

www.metel.eu

Tlačítko umožňuje nastavit více komponent jednoho typu.
Tlačítko rozšíří Editor grafiky o další vlastnosti uvedené komponenty:
šablonu grafiky, rozsah přístupu, velikosti, TP.
Tlačítko ukryje rozšiřující vlastností komponenty.
Tlačítko vám umožní vytvořit vlastní komponentu alarmového čidla
nepravidelného tvaru. Klikněte na tlačítko Vložení jiného tvaru, a potom
klepněte na tlačítko Start. Začínáte kreslit vlastní tvar komponenty. Chcete-li
přestat měnit tvar, klepněte na tlačítko Stop.

Start

Použitím tohoto tlačítka začnete měnit tvar komponenty.

Stop

Použitím tohoto tlačítka ukončíte změnu tvaru komponenty.

Přidání grafického panelu
Přidání grafického panelu se provádí v Průvodci grafických panelů.

Můžete zadat:
Jméno – název grafického panelu.
Popis – popis grafického panelu.
Vrstvy – počet vrstev grafiky.
Volbou Dále a kliknutím na ikonu obrázku přidáte podklad pro grafiku.

38 / 116

Rev: 201604

Manuál IFTER EQU

www.metel.eu

Po stisknutí tlačítka se otevře okno, kde můžete vybrat bmp soubory.
Program umožňuje vložení vlastní grafiky.
Po vybrání odpovídající grafiky, stiskněte tlačítko Otevřít.

Vložená grafika zůstane zapsaná v Průvodci grafických panelů.
Stisknutím tlačítka Dokončit uložíte a ukončíte editaci grafiky.
V případě, kdy jsme nevložili .bmp soubor a pokračovali stisknutím tlačítka Dále, můžeme vybrat barvu
podkladu. Kliknutím na ikonu barev se otevře paleta, ze které můžete vybrat barvu podkladu.
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Po vybrání barvy potvrďte OK a tlačítkem Dokončit.

Vlastnosti Grafického panelu
Chcete-li změnit vlastnosti grafického panelu, otevřete vlastnosti grafiky.
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Obecné
Jméno – název grafického panelu.
Popis – dodatkové informace o grafickém panelu.
Rozměr grafického panelu:
Maximální – rozměr 1920x 1080.
Přesný – definovaná velikosti obrázku uživatelem. Nastavení šířky a výšky grafického panelu nebo
pomocí předvolby.
Skripty:
Při otevírání grafiky – spustí definovaný skript při spuštění grafického panelu.
Při zavírání grafiky – spustí definovaný skript při zavření grafického panelu.
Vrstvy:
Počet vrstev – zadání kolik vrstev bude tvořit grafiku.
Úroveň přístupu – volba rozsahu přístupu zobrazení grafického panelu.

Výplň
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Mřížka – mřížka se užívá k rozmístění komponentů v grafice.
Ikona bitmapy a barvy – výběr bitmapy nebo změna barvy pozadí.

Editace grafického panelu
K editaci grafického panelu slouží ikona Editace a k ní přiřazený Editor panelů.

42 / 116

www.metel.eu

Rev: 201604

Manuál IFTER EQU

Zobrazí se okno Editoru panelů s kartami a záložkami: Integrace, Poplachy, Systém.

Záložka Integrace
Karta obsahuje typy zařízení, které jsou součástí integrace.
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Integrace – název integrovaného systému.
Zařízení – volba typu zařízení. Na levé straně zůstává seznam dostupných zařízení.
Druh komponenty – některé zařízení obsahují komponenty. Po rozbalení vyberte daný typ. Po výběru
zařízení a daného typu se zobrazí následující možnosti:
Přeskočit – Funkce umožňuje blokovat nebo přeskakovat prvky, které mohou být poškozeny.
Ukonči varování – odblokování prvku.
Výška, Šířka – nastavení parametru prvku.
Otoč – možnost otočení prvku o určitý úhel.
Šablona grafiky – vyber šablonu grafiky prvku.
Vrstva – všechny vrstvy nebo jedna, v případě použití více vrstev pro daný prvek.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Záložka Poplachů
Záložka obsahuje poplachy vytvořené v Definici poplachů. Po kliknutí na položku Rozbalení se otevře
editace poplachů, ve kterém je možný Výběr prvku. Prvek je poplach ve výkazu poplachů zobrazující se
po levé straně. Zaškrtnutím poplachu se otevře okno:
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Použitá funkce – umožní nastavení jedné z reakcí: zavři grafiku, zavři grafiku a otevřít jinou, otevři jinou
grafiku, potvrď alarm, utišení alarmu, otevři grafiku ze které přišel alarm.
Po vybrání reakce Otevři jinou grafiku zobrazí se funkce výběru grafiky, která má být otevřena a funkce
výběru monitoru na kterém se má zobrazit.
Blikání – změna barvy po dobu poplachu.
Pracuj, když není aktivní – obsluha, kdy poplach není aktivní.
Pole Ovládání obsahuje: ovládání Bez hesla, Zadání hesla zalogovaného uživatele, Zadání hesla
jakéhokoliv uživatele.
Bez hesla – po kliknutí na komponentu je vykonána operace nastavená v již vytvořených funkcích.
Ovládání s průvodcem Hesla zalogovaného uživatele nebo Hesla jakéhokoliv uživatele a ověřením
tohoto hesla, je vykonána operace nastavená v již vytvořených funkcích.
Výška, Šířka – rozměr grafické šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Grafická šablona – výběr odpovídající grafiky z Grafických šablon.
Vrstva – výběr vrstvy na které je prvek umístěn.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Záložka Systém
Záložka obsahuje komponenty reprezentující prvky systému IFTER EQU.
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Mají vzhled obdélníku s nápisem a dosahují plné funkčnosti po spuštění grafiky.

Komponenta Obrázek

Komponenta obrázek umožňuje vložení bitmapy nebo vyplnit pole barvou.
Volba Výběr bitmapy
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Bitmapa – komponenta.
Barevná výplň – po zapnutí se objeví ikona výplně barev. Musíte vybrat barvu z bitmapy, která má být
průhledná.
Výška, šířka – rozměr grafické šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je prvek umístěn.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.
Volba Vyplnění barvou:
Barva výplně – vybrání barvy z palety barev.
Výška, šířka – rozměr grafické šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je prvek umístěn.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.
Vybráním možnosti Použít šablonu otevře se okno s Grafickou šablonou, ze které vyberete odpovídající
šablonu.

Komponenta Text
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Komponenta textu umožňuje vpisování textu.

Text – obsah zobrazeného textu.
F – styl písma a rozměr.
Barva písma – vybrání barvy písma z palety barev.
Výplň – vybráni barvy výplně.
Formát – zarovnání textu (dole, uprostřed, nahoře).
Zarovnání – zarovnání textu horizontálně ( vlevo, uprostřed, vpravo ).
Výška, šířka – rozměr grafické šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je prvek umístěn.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponenta Tlačítko OK
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Tlačítko OK umožňuje konfiguraci komponenty Tlačítko 3D.

Text napsaný na tlačítku – text tlačítka.
Použitá funkce – vybrání funkce, která bude realizována po stisku.
Výška, Šířka – rozměr šablony.
Otoč – otočení šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je komponenta umístěna.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.
Grafická šablona – výběr odpovídající grafiky z Grafických šablon.
Tlačítko OK umožňuje vložit komponentu Tlačítko z Šablon .
Šablonu vybíráme z Grafických šablon představující vytvořené funkce.

Komponenta Xzařízení
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Xzařízení komponenta umožňuje ovládání externích zařízení prostřednictvím Xzařízení modulů.

Xzařízení – název Xzařízení, které má být ovládáno.
Výstup Xzařízení – výstup ze zařízení reprezentující příkaz, který má být odeslaný do externího zařízení.
Ovládání: Bez hesla, Zalogovaný uživatel, Zadejte heslo libovolného uživatele.
Výška, Šířka – rozměr šablony.
Otoč – otočení šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je komponenta umístěna.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponenta Deník

Tlačítko umožňuje nastavení komponenty Deník.
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Deník – na výběr je z nabídky deníků (potvrzení poplachů, deník poplachů, deník uživatelů, protokol
událostí, systémový deník, deník grafů).
Výška, Šířka – rozměr šablony.
Otoč – otočení šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je komponenta umístěna.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponenta vykreslení grafu

Tlačítko umožňuje nastavení komponenty Vykreslení grafu, prezentující změnu hodnot ze zařízení
(vstupy, výstupy). Vykreslení grafu dále umožňuje nastavení způsobu zápisu hodnot ( v reálném čase, v
daném čase, při změně hodnot a možnost vytvoření vlastního harmonogramu zadávání hodnot).
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Zdroj(graf) – výběr grafu, který bude zobrazen.
Popis grafu – doprovodný popis grafu.
Popis osy hodnot – popis hodnot osy Y.
Čas obnovení – časový interval, ve kterém má být uložen graf hodnot.
Výška, Šířka – rozměr šablony.
Otoč – otočení šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je komponenta umístěna.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponent Skripty

Tlačítko umožňuje nastavení komponenty Skripty, slouží jako zápis úkolů jaké má vykonat program
IFTER EQU.
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Skript – výběr skriptu.
Výška, Šířka – rozměr šablony.
Otoč – otočení šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je komponenta umístěna.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.
Skripty jsou podrobně popsány v nastavení Průzkumníka.

Komponenta počítadlo osob v oblasti

Tlačítko umožňuje nastavení komponenty Počítadlo osob oblasti. Zobrazuje počet osob, které jsou v
oblasti.
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Oblast – výběr oblasti, ve které chceme osoby počítat.
Text oblasti – zobrazený text.
F – styl a formát písma.
Barva výplně – přiřazení barvy z palety barev.
Výplň – výběr barvy výplně.
Formát – zarovnání textu (dole, uprostřed, nahoře).
Zarovnání – zarovnání textu horizontálně (vlevo, uprostřed, vpravo).
Výška, šířka – rozměr grafické šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je prvek umístěn.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponenta Korekce osob v oblasti

Tlačítko umožňuje nastavení komponenty Korekce osob v oblasti. Umožňuje aktualizovat seznam osob
tím, že odstraní lidi ze seznamu v této oblasti.
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Zdrojové oblasti – výběr oblasti.
Cílová oblast– určení oblasti, do které se přesune odebraná osoba.
Výška, šířka – rozměr grafické šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je prvek umístěn.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponenta Vyhledat osobu

Tlačítko umožňuje nastavení komponenty Vyhledání osob. Komponenta v náhledu obsahuje seznam
osob Vyhledaných lidí.
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Výška, šířka – rozměr grafické šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je prvek umístěn.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.
Po vložení komponenty na panel se zobrazí s nápisem Vyhledávání osob. Po spuštění se zobrazí na
panelu modul Vyhledávání osob. To umožňuje rychlou lokalizaci vybrané osoby v objektu. Je možné
vyhledávání osob podle jména, příjmení, věku, pohlaví, typu zaměstnance, osoby (zaměstnanec, host,
VIP), oblasti v níž je v současné době nebo v nedávné době byl, podle oddělení nebo pozice.
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Je možné vyhledávat podle počátečních písmen jména. Zobrazí seznam podle zadaných kritérií.

Komponenta Průvodce přidávání osob

Komponenta slouží pro správu osob v objektu s integrací Compas. Dále postupujte podle pokynů, které
jsou popsány v příručce integrace Compas.

57 / 116

Rev: 201604

Manuál IFTER EQU

Port čtečky – vyberte port čtečky.
Má právo vydávat karty – zaškrtněte příslušnou kolonku.
Výška , šířka – velikost komponenty.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je komponenta umístěna
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponenta Osoby s omezením vstupu

Tlačítko umožňuje vložit komponentu Osoby s omezením vstupu.
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Výška, šířka – rozměr šablony.
Obrat – otočení šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na kterém je umístěna komponenta.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.
Po vložení komponenty na grafiku panelu se zobrazí olivový obdélník. V podkladu grafiky se objeví
modul Osoby s omezením vstupu. Modul se používá pro usnadnění práce na recepci, kde do systému
IFTER EQU má přístup více operátorů. To umožňuje rychle a efektivně předávat informace o omezení
osob. Díky tomu je operátor informovaný, jestli osoba má nebo nemá povolení pro vstup do objektu.
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Je možné zapsat příjmení, jméno a důvod omezení. Na listu je možné vidět seznam lidí s omezeným
přístupem. Jestli se na listu objeví osoba, která navštíví objekt, v tom momentě průvodce přidáním
osoby oznámí, že osoba je na černé listině a důvod jejího omezení.

Komponenta Náhled událostí a osob

Tlačítko umožňuje vložit komponentu Náhled událostí a osob.
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Popis – text popisující využití komponenty.
Oprávnění vstupu – kontrolér z kterého bude zaznamenávána událost.
Výška , šířka – rozměr šablony.
Otoč – otočení grafické šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na které je komponenta umístěna .
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.
Po vložení komponenty na grafiku panelu se objeví olivový obdelník s nápisem Náhled procházejících
osob.
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Komponenta Signalizace stavu

Tlačítko umožňuje vložit komponentu signalizace stavu. Po vložení komponenty na panel bude
zobrazen olivový obdélník. Modul zobrazuje, který element v systému je blokován / vynechán.
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Signalizace– možnost zvolit Bypass, Poplachy, Poruchy.
Použitá funkce – vyberte si jednu z funkcí Zavřít panel a otevřít jiný, Otevřít jiný panel.
Výška , šířka – rozměr šablony.
Otočení – otočení šablony.
Vrstva – výběr vrstvy, na kterém bude umístěna komponenta.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Komponenta Seznam

Tlačítko umožňuje vložit seznam komponent (vynechané prvky, prvky s poruchou, prvky v poplachu).
Po vložení komponenty na panelu bude šedé okno s nápisem daného seznamu. V seznamu budou
prvky, které splňují podmínku alarmu. Kliknutím na "zařízení" se automaticky zobrazí grafika, na kterém
je zařízení umístěno.
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Na Seznamu – možnost výběru : Vynechané prvky, Prvky s poruchou, Prvky v poplachu.
Text – popis zařízení.
F – styl a velikost písma.
Výška , šířka – rozměr šablony.
Otočení – otočení šablony.
Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Vkládání komponent na grafiku
Vložení komponenty na panel grafiky se provádí výběrem komponenty a kliknutím na grafiku. Tím se
vloží komponenta s velikostí, která je zadána ve vlastnostech komponenty. Kliknutím na komponentu,
se rozbalí další seznam vlastností. Pokud je aktivní komponenta (má úchyty na rozích čtverce) lze ji
přesouvat, měnit velikost a vlastnosti.

Odstranění komponenty ( Delete )
Levým tlačítkem myši označte komponentu, kterou chcete odstranit a stisknete tlačítko DELETE na
klávesnici, nebo klikněte pravým tlačítkem a zvolte položku Odstranit.
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Kopírování a vkládání komponent
Kopírovat komponentu můžete přes pravé tlačítko myši, na vybrané komponentě a zvolením položky
kopírovat. Fungují zde také standartní klávesové zkratky jako je CTRL+ C. Kopírují se všechny vlastnosti
a parametry komponenty. Vložit komponentu můžete přes pravé tlačítko myši a zvolením položky
vložit. Následně dojde k vložení komponenty v místě, kde se nachází kurzor myši. Pro vkládání můžete
také použít klávesovou zkratku CTRL + V. Vložená komponenta má všechny parametry stejné jako
komponenta, která se kopírovala.

Vlastnosti komponenty (F4)
Na vybrané komponentě klikněte pravým tlačítkem myši a z menu zvolte položku vlastnosti. Pro
změnu vlastnosti můžete také na označené komponentě stisknout klávesu F4 a tím vstoupíte do
vlastností komponenty. Každá komponenta nabízí různé vlastnosti, krom vlastností velikosti a rozsahu
přístupu.
Záložka Velikost
Položka rozměr se vyskytuje ve vlastností všech komponent. Obsahuje čtyři pole, které jsou:
Zleva – vzdálenost od levého okraje obrazovky ( v pixelech).
Shora – vzdálenost od horního okraje obrazovky ( v pixelech).
Šířka – šířka komponenty ( v pixelech).
Výška – výška komponenty ( v pixelech).
Zobrazení–Rozsah oprávnění k zobrazení – výběr oprávnění, kterému bude prvek viditelný.

Grafické šablony
Přidání šablony
Pro přidání grafiky, ze struktury v Nastavení vyberte položku Grafické šablony a klikněte na tlačítko
přidat. Po kliknutí na tlačítko přidat se otevře okno.
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Napište Název a Popis
Pokračujte Dále a vyberte Typ integrace ( typ jednotky ) a prvek.
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Pokračujte Dále, kde se definuje typ šablony.
Jestli aktivujete typ Barva, zobrazí se možnosti.
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Popisy
Pro každý stav, můžete nastavit popis a stanovit odpovídající barvu, která jej bude reprezentovat.
Název prvku – pokud povolíte tuto možnost, na šabloně se zobrazí název prvku.
Popis stavu – pokud povolíte tuto možnost, na šabloně se zobrazí aktuální popis v jakém stavu je
komponenta.
Popisky:
Název prvku – po najetí kurzoru na komponentu se zobrazí název prvku
Popis stavu – po najetí kurzoru na komponentu se zobrazí popis stavu
Znak F – nastavení písma, styl, velikost, barva
Ohraničení – u šablony můžete vytvořit rámeček a nastavit jeho barvu a šířku.
Výplň – pro každý stav můžete nastavit různé barvy výplně a tím jednodušeji rozlišit jednotlivé stavy
komponenty.
Typ Bitmapa umožňuje přidání šablon jako obrázku ve formátu bmp.
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Průhlednost – zvolením Zapni vyberte barvu pro průhlednost, tato barva bude transparentní s
pozadím.
Popisky:
Název prvku – po najetí kurzoru na komponentu se zobrazí název prvku
Popis stavu – po najetí kurzoru na komponentu se zobrazí popis stavu

Harmonogramy
Harmonogramy se používají k plánování, řízení, obsluhy alarmu, zpracování událostí, kontroly stavu
provozu integrovaných zařízení, ale stejně tak i ke snížení uživatelských přístupů do systému v určitém
čase.
Je možné plánování i na několik let. Harmonogram podporuje neomezený počet uživatelů a šablon
alarmů. V Harmonogramech můžete použít zvláštní dny, které si můžete vytvořit v jakémkoliv
množství. Mohou to být státní svátky nebo dny v kalendáři uživatele, které si můžete pojmenovat,
nastavit jim různé časové intervaly a barevně odlišit.
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Ve stromové struktuře Průzkumníka v Nastavení najděte a vyberte položku Harmonogramy.
Na pravé straně okna, můžete vytvořit plány pomocí tlačítek:
Přidat

Přidání časového rozvrhu.

Kopírovat

Kopírování nastavení. Po kliknutí na ikonku se objeví s možnosti:
- stávající den. Můžete vybrat den v týdnu, do které chcete zkopírovat
aktuální nastavení.
- vytvořit nový den, pomocí zkopírovaných nastavení.
Zadejte název dne, na který chcete zkopírovat nastavení.

Odstranit

Smazání časového harmonogramu.

Aktualizovat

Aktualizace stavu, refresh.

Zpět

Zpět na předchozí stránku.

Nastavit

Přenos nastaveného času pro časový rozsah dne.

Editace

Otevře vlastnosti zvoleného dne.

Přidání harmonogramu
Chcete-li vytvořit nový harmonogram, vyberte položku harmonogram a klepněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno se záložkami:

Denně
Karta obsahuje seznam dnů v týdnu od pondělí do neděle a zvláštní dny.
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Chcete-li vytvořit harmonogram, tak:
1. Zadejte název harmonogramu v okně Název harmonogramu.
2. Pomocí šipek nastavte měsíc a rok vytvořeného harmonogramu.
3. Vstupte do Editace vybraného dne v týdnu.
4. V okně Start ,Stop nastavte časový rozsah harmonogramu: hodina ( pomocí šipek nastavte hodinu)
potom zvolte minuty
(pomocí šipek nastavte počet minut).
5. Klikněte na tlačítko Nastavit - Nastavený časový rozsah bude přesunut na denní rozsah.
6. Chcete-li nastavit více časových bodů pro jeden den, klepněte na tlačítko.
Přidat a zobrazí se další seznam s časovým rozsahem.
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Po klepnutí na tlačítko Nastavit bude rozsah přidán do rozsahu dne.
V případě, že se dva časové rozsahy překrývají, dojde k rozšíření denního rozsahu.

Nastavení časového rozsahu na 2 dny
V případě, kdy tvoříte harmonogram začínající jednoho dne a končícího druhého dne, musíte rozdělit
časový rozvrh na dva dny.
Příklad: chceme utvořit harmonogram začínající 17:00 prvního dne a končícího v 10:00 druhého dne, tak
na první den nastavíme časový rozsah od 17:00 až 23:59 a na druhý den nastavíme 00:00 až 10:00.
Přestávka 1 minuty v harmonogramu nemá vliv na přerušení.

Zvláštní dny
Kromě dnů v týdnu můžete vytvořit zvláštní dny, které se vyznačují tím, že jsou vytvořeny individuálně,
např. svátky.
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Pro každý zvláštní den můžete definovat libovolný název a barvu pozadí, která bude definovat zvláštní
dny. Pokud editujete zvláštní den, klikněte na ikonku barvy a tím si můžete zvolit libovolnou barvu
pozadí.

Zvláštní den můžete přidat do libovolného dne v měsíci. Pomocí šipek vyberte měsíc, ke kterému
budete chtít přiřadit speciální den. Poté klikněte na název speciálního dne a v kalendáři vpravo
klikněte na den, ke kterému jej chcete přiřadit. Speciální dny můžete přidávat pro více dní v roce.
Harmonogram si můžete zkontrolovat v náhledu na celý rok v menu Náhled roku.

Náhled roku
Karta Náhled roku je ukázka speciální dnů, v jednom názvu.
Kliknutím na určitý den v roce se přepne kalendář měsíce na měsíc, v jakém se označený den nachází.
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Kopírování harmonogramu.
V případě, že má harmonogram stejné nastavení i na jiných dnech, stačí vytvořit jeden rozvrh na
jednom dni a na ostatní dny nastavení zkopírovat.
Proveďte nastavení na kliknutím na ikoně Kopíruj .

Otevře se okno v kterém zadejte způsob kopírování:
Vyberte název dne, do kterého chcete zkopírovat nastavení.
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V rolovacím seznamu najdete všechny dny v týdnu včetně speciálních. Vyberte den, do kterého chcete
zkopírovat nastavení a klikněte na tlačítko OK.
Nastavení se uloží do vybraného dne.
Vytvořit nový den zkopírováním nastavení.
Zaškrtnutím tohoto políčka zadejte název nového dne, a klepněte na tlačítko OK. Nastavení jsou
zkopírovaná na nově vytvořený den.

Operátoři
Operátoři
Operátorem je osoba, která má oprávnění k přihlášení a používání pracovní stanice IFTER EQU.
Operátoři jsou vytvořeny správci systému. Každý operátor má:
Jméno operátora představuje jedinečný identifikátor složený např. z číslic, malých a velkých písmen v
délce nejméně čtyř a nejvíce patnácti znaků. Jméno operátora se používá mimo jiné při přihlašování do
systému.
Heslo slouží k zabezpečení proti přihlášení do účtu operátora neoprávněnými osobami. Každý operátor
by měl mít jedinečné heslo skládající se z čísel, velkých a malých písmen s délkou alespoň čtyři znaky,
ale ne více než patnáct znaků. Heslo v dialogu není zobrazeno transparentním způsobem (každý
napsaný znak je nahrazen hvězdičkou) a heslo v databázi je šifrováno matematickým algoritmem.
Tento systém rozlišuje mezi velkými a malými písmeny v zadávání jména operátora i hesla.
Jméno a příjmení. Celková délka názvu by neměla překročit délku šedesáti čtyř znaků.
Úroveň přístupu stanovuje pravidla a povolení k použití funkcí ze systému.
Úroveň přístupu
S cílem umožnit správci jednoduchou změnu práv přístupu operátorům, bylo vytvořeno osm úrovní
přístupu do systému, které může administrátor dále omezit a upravit. Základní úrovně přístupu jsou:

Úroveň 1

Tato úroveň přístupu je určena pro operátory, kteří z nějakého důvodu, mají mít
maximálně omezený přístup k systému. Operátor na této úrovni je schopen
zpracovávat grafiku otevřením a zavřením panelu, utišit alarmy, spravovat okna na
obrazovce a změnit si své vlastní heslo.

Úroveň 2

Je určena pro operátory, kteří by neměli vydávat rozhodnutí ovlivňující provoz
systému. Tato úroveň umožňuje vše jako úroveň 1 a navíc umožňuje přístup k
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protokolům událostí, přistupovat ke grafice na které byl vytvořen poplach a tisk
připravených hlášení.
Úroveň 3

Úroveň byla navržen pro operátory, kteří by měli potvrzovat alarmy. Přístupová
oprávnění na této úrovni jsou stejná jako na úrovni 2, rozšířena o možnost potvrzovat
alarmy a vypínat systém.

Úroveň 4

Tato úroveň má stejné pravomoci jako úroveň 3 a je zde navíc možnost změny
vlastností.

Úroveň 5

Tato úroveň je určena pro operátory, kteří pomáhají v pracích na vytvoření pracovní
stanice a jejich správy. Má stejné pravomoci jako úroveň 4 dále rozšířena o plnou
kontrolu nad vytvářením a konfigurací hlášení, grafiky, alarmů, barevného
přizpůsobení systému, stejně jako přístup do seznamů pracovních stanic, kontrolérů
a vstupů.

Úroveň 6

Tato úroveň je určena pro operátory, kteří mohou pomoci správci s nastavením
týkající se personálním řízení práce. Má podobné oprávnění jako na úrovni 5, ale
méně práv pro řízení alarmu, vytváření grafiky, seznamu pracovních stanic,
kontrolérů a výstupů. Úroveň 6 má ale vyšší oprávnění na správu personálního
managementu a časového harmonogramu uživatelů.

Úroveň 7

Tato úroveň je určena pro instalátory systému a slouží pro konfiguraci systému.
Vzhledem k této úrovni je úroveň podobná Administrátorovi, ale tato úroveň
nemůže vytvářet operátory, potvrdit a lokalizovat alarmy.

Úroveň 8
Administrátor

Operátor s oprávněním správce má přístup ke všem možnostem systému.
Doporučuje se, aby z bezpečnostních důvodů, měl správce dva účty: Účet správce a
účet operátora, jehož úroveň bude odpovídat úrovni, kterou potřebuje pro
nejčastěji prováděné práce.

Přidání operátorů
Pro usnadnění procesu přidání operátorů do systému byl vytvořen průvodce přidáním operátora.
Nový operátor
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Zadejte:
Jméno operátora– skládající se z čísel, malých a velkých písmen v délce minimálně čtyři a maximálně
patnáct znaků
Jméno a příjmení – nepřesahující délku šedesáti čtyř znaků
Popis – Popis uživatele by neměl přesáhnout délku dvě stě padesát znaků
Po kliknutí Dále se zobrazí okno, v kterém zadejte heslo

Když zadáváte vaše heslo, zadané znaky jsou nahrazeny černým puntíkem, takže je nemožné číst hesla
neoprávněnými osobami. Pro pokračování klikněte na Dále a zadejte kontaktní údaje operátora:
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Adresa – v maximální délce 255 znaků.
Telefon do práce – v maximální délce 48 znaků.
Telefon domů – v maximální délce 48 znaků.
Jméno vykonávané funkce – v maximální délce 32 znaků.
Identifikační číslo zaměstnance– v maximální délce 32 znaků.
Po kliknutí na Dále má administrator možnost zvolit, jakou úroveň přístupu operátor bude mít.

Po vybrání úrovně a pokračováním Dále se otevře okno s právy operátora v závislosti na úrovni přístupu
daného operátora. Přenos pravomocí z pole Dostupné, na pole Oprávněn se přidávají příslušná
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oprávnění k operátorovi.

V dalším okně se přizpůsobuje vzhled hlavního okna tak, aby vyhovoval potřebám operátora.

Pokračujte Dále
V tomto okně vyberete rozsahy přístupu. Kliknutím na tlačítko Vytvořit se vytvoří nový operátor v
databázi. Vytvořený operátor automaticky získává právo k přihlášení k pracovní stanici.
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Vlastnosti operátora
Obecné vlastnosti
V základních vlastnostech můžete měnit osobní informace operátora ( jméno operátora, jméno a
příjmení, popis ) , detaily přihlášení a změna hesla. Můžete zrušit zaškrtnutí volby (stavový řádek,
status řádek pop), který se bude zobrazovat operátorovi.

Informace o operátorovi
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Základní informace o operátorovi.

Úroveň přístupu

Na kartě úroveň přístupu můžete změnit úroveň přístupu a dodatečně přidat nebo odebrat oprávnění.
Po změně úrovně přístupu se zobrazí dostupné elementy, které můžete přesouvat do položky
Oprávněn.

Harmonogramy
Karta harmonogramy umožňuje přiřazovat časové rozvrhy, které budou platné pro daného operátora.
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Dostupné – zobrazuje všechny dostupné harmonogramy vytvořené ve stromové struktuře v záložce
Harmonogramy.
Oprávněn – obsahuje harmonogramy přiřazené operátorovi.
Administrator z Dostupné vybere harmonogramy a přes znak „>” je přesune do okna Oprávněn.

Rozsahy oprávnění

Karta umožňuje přiřadit rozsahy oprávnění, které platí pro operátora
Dostupné – pole obsahuje stávající přístupové rozsahy.
Oprávněn – v poli se zobrazují oprávnění přiřazené k operátorovi.
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Grafické panely
Na kartě grafické panely se vybírá, který panel bude defaultně zapnutý po spuštění a přihlášení
operátora na vybrané stanici.

Kontrola operátora
Volba Kontrolovat operátora obsluhujícího monitor zpřístupní nastavení pro minimální čas kontroly (
min. 1 minuta ) a maximální čas ( do 1440 min. tj. 24 hodin)

Program vybírá náhodný čas z rozsahu doby, který jste nastavili a zobrazuje okno s Potvrzením
kontroly. Okno se zobrazuje pokaždé v jiné části monitoru
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Po potvrzení kontroly se začne počítat nový čas pro zobrazení nové kontroly. Volání a potvrzení
kontrolní zprávy se zaznamenává do deníku uživatelů.

Datum/čas registrace – datum a čas potvrzení od operátora.
Jméno operátora – operátor, který potvrdil kontrolu.
Typ události – potvrzení o kontrole operátora.
Další popis – datum a čas vyvolání kontroly.
Identifikátor – číslo kontroly.

Rozsahy oprávnění
Rozsahy oprávnění
Rozsahy oprávnění umožní libovolně řídit přístup k systému.

Rozsahy přístupu opravňují operátorovi přístup daného rozsahu.
To se provádí v záložce Vlastnosti operátora na kartě rozsahy přístupu.
Z pole dostupných je můžete přesouvat do pole Oprávněn a tím povolit rozsah přístupu.
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Grafy
Grafy
Grafy byly vytvořeny za účelem prezentace záznamu změn v hodnotě vstupů, výstupů ze zařízení.
Způsob záznamu: Interval, každý den v určitém čase, při změně hodnoty. Grafy se mohou
zaznamenávat také podle harmonogramu.

Vytvoření nového grafu
Chcete-li vytvořit nový graf, použijte tlačítko Přidat.
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Vyplňte název a popis grafu.
Pokračujte Dále do nastavení grafu.

Nastavení:
Způsob zápisu
Každý interval – zvolením této možnosti v okně Interval nastavíte hodnotu intervalu pro záznam.
Každý den v určeném čase– výběrem této možnosti musíte v okně Hodina zápisu nastavit čas, v kterém
se provede záznam do grafu.
Při změně hodnoty – výběrem této volby se zobrazí okno Přesnost. Přesnost určuje změnu hodnoty
nutnou k zápisu do grafu.
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Omezeno harmonogramem– možnost přiřazení harmonogramu.
Omezení uchování záznamů :
Počet dnů– možnost nastavení počtu dní pro uchování záznamu.
Počet záznamů– možnost nastavení počtu záznamu pro uchování záznamů.
V okně Vlastnosti můžete provádět změny v nastavení.

Limitní hodnoty
Limitní hodnoty
Prahové hodnoty se používají ke kontrole parametrů zařízení. Prahová hodnota je hodnota, jejíž
překročení způsobí varování nebo spustí řízení automatické akce. Prahové hodnoty mohou být
analogové nebo číselné seznamy.
Vytváření limitních hodnot
Chcete-li vytvořit nové prahové hodnoty, použijte tlačítko Přidat

Zadejte název a popis limitních hodnot.
Vyberte druh parametru : Analogová nebo Číselná (Seznam)

Parametry analogové
V zájmu objasnění toho, co je analogový parametr je zobrazen příklad skládající se z teploty v závislosti
na čase.
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Limitní hodnota – zadejte hodnotu a klepněte na tlačítko Přidat. Hodnota bude zadána do pole
Internaval.
Popis – jakýkoli popis, který charakterizuje interval.
Typ stavu– nastavení stavu. Vyberte ze seznamu stav: chyba komunikace, normální, aktivní,
upozornění, poplach, čísla od 5 do 25.
Interval [sec] – doba, po kterou se má držet čas v hodnotě.
Logování události – kliknutím na řádek s hodnotou lze v pravé části povolit/zakázat logování do deníků.
Přírůstková funkce - obsahuje pole rozsah od - do, definici přírůstkové funkce, čas a typ stavu, který
přírůstkovou funkci spustí
Przykładowy wykres
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Parametr seznam
V parametrech seznamu zapisujete číselné limitní hodnoty.

Vzory
Vzory
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Vzory se používají pro převod informací z jednoho formátu do jiného. Na základě převodu se může
měnit grafika komponenty a mohou se zobrazovat slovní popisy namísto číselných hodnot.
Ve vlastnostech vstupů a výstupů může být nastaven vzorec, který bude zobrazovat (reprezentovat)
hodnoty na vstupu nebo výstupu. Číselné vzory jsou určeny pro analogové vstupy/výstupy. Vzory
výčtové jsou určeny pro binární vstupy / výstupy nebo pro prezentaci stavových proměnných čísel.
Chcete-li vytvořit nový Vzor, použijte tlačítko Přidat.

Zadejte:
Jméno – název vytvářeného vzoru.
Popis– libovolný popis vzoru.
Druh hodnoty – vyberte jednu z možností : číselná, výčtová, časová, textová.

Vlastnosti vzoru číselné hodnoty
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Jednotka – jednotka kterou vyjadřuje parametr
Násobitel– velikost násobitele.
Přesnost – počet desetinných míst.
Zobrazovaný nápis a formát hodnoty – ikona ? a zobrazení Pomocníka za pomocí znaků zadáváte
formát zobrazení.
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Vlastnosti vzoru výčtové hodnoty
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Jméno a hodnota – stejné vlastnosti jako u vzoru číselné hodnoty.
Exportujte hodnoty do limitů – možnost vyexportovat hodnoty proměnných do limitních hodnot.

Vlastnosti vzoru časové změny
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Skripty
Skripty
Skriptem se píšou úkoly v programovacím jazyku, které potom program IFTER EQU vykoná.
Definovaný skript jako poplachový bod může ovládat zařízení.
Skript může být vyvolaný z harmonogramu tlačítkem (kdy definujeme skript jako poplachový bod).
Skripty obsahují karty : Obecné, Parametry, Vazby

Obecné
Karta Obecné obsahuje název a popis přidaného skriptu.
Zaškrtnutím políčka Definovat jako poplachový bod bude Skript přidán do seznamu Poplachových bodů
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Parametry
V parametrech vybíráme prvek integrace.
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Po kliknutí na tlačítko Najít prvek integrace se otevře okno se všemi prvky všech integrací.

Z položky Filtr integrací můžete vybírat ze všech prvků v integraci nebo vybrat určitou integraci a tím
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odfiltrovat nepotřebné prvky.
Můžete vybrat jeden nebo více prvků integrace a vložit je do skriptu přes tlačítko Vložit označené.
Můžete také filtrovat seznam vyhledáním typu nebo podle ID2.
Zkontrolujte syntaxi – program zkontroluje syntaxe.
Spustit – spustí skript.
Vstupní proměnné ( pouze pro funkční test ).

Vazby
Přidružení skriptů k harmonogramu a spouštěči.

Pro tento účel vyberte počítač, harmonogram a klikněte na Přidat.
V okně přidružené harmonogramy se zobrazí text s názvem počítače a názvem harmonogramu.

OPC servery
OPC servery
Servery umožňují přenos dat v souladu s normami OPC nebo s SNMP k externím systémům.

Integrace
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Integrace
Integrace zahrnuje konfigurace zařízení připojených a podporovaných systémem IFTER EQU.
Komunikace s integrovanými systémy je realizována přes sériový port RS232 a přes síť Ethernet.
Všechny zaintegrované systémy je možné vzájemně provázat a nastavit reakce z jednoho systému do
jiného systémů.

Přidání integrace
V Průvodci přidání integrace se zobrazí seznam s integracemi. Po vybrání integrace a pokračováním
Dále nastavíte parametry související s konkrétní integrací přidávané do systému IFTER EQU.

Podrobný popis konfigurace a přidání integrace je obsažena v detailní dokumentaci ke každému
systému.

Síť IFTER EQU
Síť IFTER EQU
Síť počítačů, na kterých je software IFTER EQU.

Pracovní stanice
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Přidání pracovní stanice
Chcete-li přidat pracovní stanice klikněte na síť IFTER EQU a potom klepněte na tlačítko Přidat.
Otevře se okno Přidání nové pracovní stanice.

Zadejte název pracovní stanice a libovolný popis.
Pokračujte DÁLE.
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V okně konfigurace zadejte:
IP adresa – IP adresa počítače, který obsahuje databázi, se kterou má stanice připojit.
Port – port, přes který se připojuje - standardní nastavení je 1024.
Tímto způsobem se nově přidaná pracovní stanice bude schopna připojit k databázi.
Pokračujte Dále
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Vyberte si vzhled okna, v kterém můžete povolit Možnost minimalizace, Maximální velikost okna,
Skrýt záhlaví.
Pokud nezaškrtnete možnost Maximální velikost okna, tak bude velikost pevně nastavená podle
rozměru v dalším menu.
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Pokračujte Dále
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Zobrazí se okno s dalšími možnostmi nastavení Pohledy řízení, Řízení přístupu , Přizpůsobit pro
obsluhu dotykových panelů, Přizpůsobit pro obsluhu více monitorů.
Poté co vyberete možnost Přizpůsobit pro obsluhu více monitorů se zobrazí okno, v kterém je možné
nastavit obsluhy jednoho až osmi monitorů.
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Pokračujte Dále a zadejte cestu ke složce s databázi fotografií.
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Klikněte na tlačítko vedle cesty umístění. Zobrazí se okno, v kterém vyberte disk (na kterém budou
fotografie) a složku (v které budou umístěny).
V dalším okně, vyberte ze seznamu uživatele, který bude automaticky přihlášen po zapnutí pracovní
stanice.
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Klikněte na tlačítko Dokončit.
V síti IFTER EQU bude nový název pracovní stanice, který jste zadávali při vytváření nové pracovní
stanice.

Vlastnosti pracovní stanice
Obecné
Na kartě Obecné můžete změnit název pracovní stanice, popis, rozsah přístupu.
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V Nastavení TCP/IP můžete změnit IP adresu pracovní stanice. V okně Výchozí uživatel vyberte
uživatele, který bude po zapnutí automaticky přihlášený a nebude nutné zadávat uživatelské jméno a
heslo. Pokud aktivujete režim Demo verze systému, program bude spuštěn v demo režimu.

Nastavení okna
Na kartě Nastavení okna můžete měnit jeho vlastnosti: minimalizovat, maximální velikost okna, skrýt
záhlaví a měnit Ovládání kontroly vstupu v grafických panelech:
Pohledy řízení a řízení přístupu.

108 / 116

Rev: 201604

Manuál IFTER EQU

Ovládání monitorů
Vyberte počet monitorů, které budou zpracovávat IFTER EQU.
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Události
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Možnosti:
Potvrdit – potvrzení aktivních alarmů.
Zrušit – smazat záznamy v denících.
Vymazat archiv – vymazání archívu deníku.

Deník poplachů
Deníky pracovní stanice
Ve stromové struktuře pracovní stanice najdete deníky pro poplachy, systémy a uživatele.

V deníku je možné, filtrovat vybrané událostí, které si lze vytisknout nebo uložit do souboru jako text.

Deník poplachů
V protokolu alarmů se zobrazují všechny události a informace o nesrovnalosti v celém systému.
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Systémový deník
Systémový deník
Systémový deník zaznamenává všechny systémové události.

Deník operátorů
Deník operátorů
Deník uživatelů zaznamenává všechny uživatelské události.

Software
V této záložce je možné přidávat programy, které se mají spouštět v určitou dobu nastaveného
harmonogramu nebo například při vyvolání poplachů.

Události ze zařízení
Události ze zařízení
Všechny události ze zařízení jsou uloženy v protokolu.

112 / 116

Rev: 201604

Manuál IFTER EQU

www.metel.eu

Licence
Pro aktivaci licenčního klíče spusťte Ifter EQU, přejděte na položku Průzkumník a ve stromové struktuře
klikněte na nastavení.

Vpravo se objeví tři možnosti. Vyberte Deklarace serveru licenčních klíčů a klikněte na ikonu
vlastnosti, kde vyberete server klíčů.

Po vybrání serveru klikněte na tlačítko OK a objeví se nové okno, kde zadáte licenční klíč.
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Další nastavení pro licenci jsou dostupné z menu Průzkumník/Síť Ifter EQU/Název stanice/Vlastnosti.
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