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Ophavsret og garanti 

© Copyright 2013 tilhørende Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL.  

Alle rettigheder forbeholdes. 

Ingen del af denne publikation må reproduceres eller distribueres i nogen form eller på nogen måde, elektronisk eller mekanisk, til noget 
formål, uden udtrykkelig skriftlig tilladelse fra Visonic Ltd. 

Microsoft er et registreret varemærke tilhørende Microsoft Corp. 

Alle andre produkter eller tjenesteydelser, der henvises til i denne vejledning, er varemærker, servicemærker eller produktnavne 
tilhørende deres respektive ejere. 

ANSVARSFRASKRIVELSE: De oplysninger, produkter og specifikationer, konfigurationer og andre tekniske oplysninger vedrørende de 
produkter, der er indeholdt i denne vejledning, kan ændres uden varsel. Alle erklæringer, tekniske oplysninger og anbefalinger i denne 
vejledning menes at være nøjagtige og pålidelige, men præsenteres uden garanti af nogen art, og brugerne skal tage det fulde ansvar for 
anvendelsen af de produkter, der er nævnt i denne manuel. 

I INTET TILFÆLDE SKAL VISONIC ELLER DETS LEVERANDØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR INDIREKTE, SÆRLIGE, 
HÆNDELIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE ELLER TAB AF ELLER 
BESKADIGELSE AF DATA I FORBINDELSE MED BRUGEN ELLER DEN UMULIGGJORTE BRUG AF DENNE VEJLEDNING, SELV 
HVIS VISONIC ER BLEVET ADVISERET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. 

GARANTI 

Visonic Ltd. og/eller dets datterselskaber og associerede selskaber ("Producenten") garanterer, at dets produkter herefter benævnt 
"Produktet" eller "Produkter" er i overensstemmelse med dets egne planer og specifikationer, samt at de er fri for materiale- og 
håndværksmæssige fejl under normal brug og service i en periode på 12 måneder fra datoen for afsendelse fra Producenten.  
Producentens forpligtelser skal inden for garantiperioden begrænses, efter dennes eget skøn, til reparation eller udskiftning af Produktet 
eller en del deraf.  

Denne garanti gælder ikke i følgende tilfælde: forkert installation, misbrug, hvis installations- og betjeningsvejledningen ikke følges, 
ændring, misbrug, uheld eller manipulation. 

Denne garanti er eksklusiv og udtrykkeligt i stedet for alle andre garantier, forpligtelser eller hæftelser, uanset om de er skriftlige, 
mundtlige, udtrykkelige eller underforståede, herunder enhver garanti for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål eller på anden 
vis.  I intet tilfælde skal Producenten være ansvarlig over for nogen følgeskader eller hændelige skader, for brud på denne garanti eller 
nogen andre garantier overhovedet, som førnævnt. 

Denne garanti må ikke ændres, afviges eller udvides, og Producenten må ikke tillade nogen anden person at handle på dennes vegne i 
ændringen, afvigelsen eller udvidelsen af denne garanti. Denne garanti gælder for kun for Produktet.  Alle produkter, tilbehør eller 
ekstraudstyr fra andre, som anvendes sammen med Produktet, herunder batterier, dækkes alene af deres egen garanti, hvis nogen.  

Producenten er ikke ansvarlig for nogen skader eller tab, uanset om de er direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader eller andet, 
forårsaget af funktionsfejl i Produktet på grund af produkter, tilbehør eller ekstraudstyr fra andre, herunder batterier, der anvendes i 
forbindelse med Produkterne. 

Producenten erklærer ikke, at Produkterne ikke kan blive kompromitteret og/eller omgået, eller at Produktet vil forhindre ethvert dødsfald, 
personskade og/eller legemsbeskadigelse og/eller beskadigelse af ejendom som følge af uautoriseret indtrængen, tyveri, røveri eller 
andet, eller at Produktet i alle tilfælde vil give tilstrækkelig advarsel eller beskyttelse. Brugeren forstår, at et korrekt installeret og 
vedligeholdt adgangskontrolsystem kun kan mindske risikoen for uautoriseret adgang uden advarsel, men det er ikke en forsikring eller 
garanti for, at noget sådant ikke vil forekomme, eller at der ikke vil forekomme nogen dødsfald, personskade og/eller tingsskade som 
følge heraf. 

Producenten er ikke ansvarlig for eventuelle dødsfald, personskade og/eller legemsbeskadigelse og/eller skade på ejendom eller andet 
tab, uanset om de er direkte, indirekte, hændelige skader, følgeskader eller andet, baseret på en påstand om, at produktet ikke virkede.  
Hvis Producenten imidlertid bliver holdt ansvarlig, uanset om det er direkte eller indirekte for ethvert tab eller skade, der opstår under 
denne begrænsede garanti eller på anden vis, uanset årsag eller oprindelse, skal Producentens maksimale ansvar under ingen 
omstændigheder overskride købsprisen for Produktet, der skal fastsættes som konventionalbod og ikke som en straf, og skal være 
fuldstændigt og eneste retsmiddel mod Producenten. 
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1 Indledning 

1.1 Denne manual 
Denne vejledning indeholder oplysninger om arbejdet med PowerManage-
servicehåndteringsplatformen, herunder hvordan du håndterer sikkerhedsalarmpaneler samt 
panelkonfigurationer, opretter grupper af monitorerede paneler, administrerer og kvitterer for 
alarmer og hændelser samt udfører systemopgaver. 

Bemærk: Denne manual er beregnet til brug for monitoreringstjenesteudbydere samt for IT-
chefer.  

1.2 Om PowerManage 
Visonic's PowerManage er en unik servicehåndteringsplatform, der tilbyder 
sikkerhedstjenesteudbydere en samlet løsning til administration af deres IP-baserede tjenester 
fra en central monitoreringsstation (CMS).  

PowerManage fungerer som en IP-modtager for både almindelige og visuelle hændelser, som 
teknisk support og vedligeholdelsessystem for alarmsystemer (paneler), og muliggør yderligere 
hjemmekontrol og selvmonitoreringstjenester. 

PowerManage understøtter alle Visonic IP-sikkerhedssystemer (bredbånd og GPRS) og kan 
også fungere som en modtager af hændelser for andre monitoreringssystemer baseret på SIA-
IP-protokolkommunikation.  
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2 Introduktion 
PowerManage-servicehåndteringsplatformen centraliserer alle oplysninger om forskellige sæt 
paneler i en letanvendelig webbaseret brugergrænseflade, der giver hurtig adgang til 
fjernpaneler og håndtering af hændelser og alarmer i realtid. 

Indledende opgaver, der skal udføres på PowerManage:  

 Planlæg tilladelsesrammen: 

o Definér grupper af paneler. Almindelige driftsfunktioner, som f.eks. konfiguration, 
tilkoblingsstatus osv. kan således anvendes på en gruppe 

o Definér roller (en rolle er et sæt tilladelser, der skal anvendes af forskellige brugere) 

 Definér brugerhierarki: 

o Administratorkonti 

o Operatørkonti 

Løbende opgaver på PowerManage-servicehåndteringsplatformen: 

 Tilføjelse af nye paneler (dette kan gøres manuelt eller automatisk). 

 Visning og håndtering af sikkerheds-/vedligeholdelseshændelser. 

 Konfiguration og diagnosticering af eksisterende paneler. 

2.1 Typer af PowerManage-brugere  
PowerManage omfatter følgende typer brugere: 

 Superadmin.: Denne bruger har det højeste niveau af tilladelser og egenskaber og er 
ansvarlige for oprettelse og sletning af almindelige administratorer. Denne bruger kan ikke 
slettes, og bør kun bruges til at håndtere systemadministratorkonti. Det kan ikke anbefales 
at bruge superadministratorkontoen til håndtering af brugere, grupper, paneler eller andre 
objekter i systemet. 

 Administrator: Administratorer kan udføre alle opgaver, bortset fra sletning af 
administratorer.  Administratorer kan oprette operatører, definere brugerroller og få adgang 
til alle paneler. 

 Operatør: Operatører er i stand til at få adgang til specifikke grupper af paneler for at se 
og/eller udføre handlinger (f.eks. vedligeholdelse, til-/frakobling, osv.) baseret på 
adgangsrettigheder. 

 Slutbruger: Inden for rammerne af denne manual er Slutbrugere brugere af panelet i 
hjemmet ved hjælp af mobil-web-adgang (dvs. interaktivt) for at få adgang til panelet. 
Slutbrugeren kan indstille og frakoble panelet, se status for detektorer, hente alarmer og 
hente billede-/videokontroller.  
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2.2 PowerManage 3 Arkitektur 

 

PowerManage er en integrationsplatform, som inkorporerer mange protokoller og interfaces: 

Modtager: modtager hændelser fra panelerne via IP eller GPRS på standardprotokoller som 
f.eks. SIA og CID og overfører dem til standardautomationsmodtager og kontrol (AKA ARC)-
applikationer som f.eks. MLR-2 eller FEP eller overfører billeder ved hjælp af Visionic’s 
navnebeskyttede protokol (VISNAP). 

Løs: Giver CMS-operatøren mulighed for at fjernkontrollere, konfigurere og få periodiske 
sundhedsrapporter fra panelerne. 

One-Click: Åbner en panel-specifik browservisning, som viser det specifikke panels seneste 
hændelser. 

VDCP: Muliggør forbindelse til 3. parts applikationer gennem et tovejs interface baseret på 
Python. Denne protokol understøtter de fleste operatørkommandoer fra PowerManage WEB-
GUI på PowerManage og panelerne. 

Interactive – Gør husejere i stand til at se status, til-/frakobling, få billedverifikation og se 
historiske logs på deres paneler fra deres mobiltelefoner eller fjerncomputere. 

MMI: Administrationskonsol, Linux-baseret applikationskonfiguration. 
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2.3 Sådan logger du på PowerManage-platformen 
For at få adgang til PowerManage skal du indtaste den offentlige IP-adresse for serveren i 
browserens URL eller bruge URL'en direkte.  
For eksempel: http://powermanage.my-cms.com/.  

Når du logger på PowerManages web-interface, vil du blive bedt om at indtaste din e-mail-
adresse og adgangskode.  

 

Superadministratorens standardbrugernavn og adgangskode er: 

 admin@visonic.com 

 Admin123 

Efter indtastning af e-mail og adgangskode skal du klikke på Log in. Hovedsiden vises.  

 

Nye konti til yderligere PowerManage-brugere kan defineres af administratoren på Systemsiden 
under Brugere.  
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Bemærk: For at logge ud af systemet skal du klikke på knappen Logout i øverste højre hjørne 
af siden. 

2.4 PowerManages hovedskærm 
Topmenulinjen indeholder antallet af hændelser og processer, der kræver opmærksomhed og 
viser navnet på den aktuelt indloggede bruger. 

 

Fra topmenulinjen kan du udføre følgende handlinger: 

 Klik på knappen Logout for at logge ud af systemet. 

 Vælg én af følgende indstillinger, som giver mulighed for at udføre forskellige opgaver. 

o Paneler: Gør det muligt at se oplysninger på alarmsystempaneler (paneler), markere 
paneler til service, tilføjelse/fjernelse af paneler, håndtering af panelkonfigurationen, 
visning af fejl fra alarmsystemer, udførelse af fjerninspektioner, ændring af interaktive 
funktionsindstillinger og opgradering af softwareversion for PowerMaster-paneler samt 
IP-kommunikatormoduler. Se Arbejde med paneler.. 

o Grupper: Gør det muligt at definere grupper af paneler. Se Arbejde med grupper. 
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o Hændelser: Indeholder en liste over hændelser pr. panel og konto og giver mulighed 
for at definere, om hændelserne blev behandlet. Se Visning og håndtering af 
hændelser. 

o Processer: Indeholder en liste over PowerManage-processer relateret til et bestemt 
panel sammen med processtatus. Se Arbejde med processer. 

o System: Giver mulighed for håndtering af PowerManage-brugere, udførelse fejlfinding 
og udførelse af servervedligeholdelse.  
Se Udførelse af administrative opgaver. 
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3 Arbejde med paneler. 
Panelsiden giver dig adgang til følgende applikationer: 

 Alle paneler 

 Fejlmonitorering 

 Suspenderede fejl  

 Fjerninspektion 

En beskrivelse af hver af disse indstillinger følger. 

3.1 Kommunikation mellem PowerManage og paneler 
PowerManage kommunikerer med panelerne på følgende måder: 

 Hændelse PUSH-tilstand: Panelet sender en hændelse til PowerManage, enten på 
GPRS eller på IP-kommunikation via SIA-IP-protokollen. PowerManage lytter altid til 
hændelser fra panelerne. 

 WakeUp-tilstand: I denne tilstand påbegyndes kommunikation fra serveren til panelet 
for at få oplysninger fra panelet som f.eks. konfiguration, status osv. ..  I denne tilstand 
påbegynder serveren et GSM-opkald til panelet, panelet genkender kilden til 
stemmeopkaldet via telefonnummeret, lukker stemmesession og åbner en GPRS-
session til serveren. Hvis panelet ikke svarer efter flere (konfigurérbare) forsøg, sender 
serveren en SMS til panelet.  

 KeepAlive-tilstand: I denne tilstand er panelet konfigureret til at sende et "signal" til 
PowerManage på GPRS med et bestemt interval. Hvis signalet ikke ankommer til 
serveren efter et (konfigurerbart) nyt forsøg, betragtes panelet som værende "offline". 
Målet med denne tilstand er at spare trafik mellem panelet og serveren. 

 Altid tændt-tilstand: Ved brug af GSM/GPRS-modulet på panelet til kommunikation, er 
GPRS på panelet konstant tilsluttet PowerManage. Denne tilstand kræver høj trafik 
mellem panelet og serveren. 

 IP-forbindelsestilstand: Når du bruger IP-modulet (PowerLink) på panelet til 
kommunikation, er IP på panelet konstant tilsluttet PowerManage. 
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3.2 Arbejde med applikationen Alle paneler 
Applikationen Alle paneler indeholder en liste over alle alarmsystemer, som er installeret hos 
slutbrugere med sammenfattende oplysninger.  Listen over paneler, der vises, kan filtreres efter 
bestemte kriterier, som giver adgang til individuelle paneler. 

 

 

I listen vises følgende oplysninger pr. panel: 

 Panel-ID:  Viser panelets unikke Tyco-Visonic-identifikator. Panelet-ID'et vises også på en 
mærkat på bagsiden af det egentlige panel. 

 Webnavn: Dette er en parameter, som stilles til rådgihed af PowerManage-operatøren. Se 
afsnittet "Arbejde med PowerManage Interactive for yderligere oplysninger. Denne 
parameter skelner ikke mellem store og små bogstaver. 

 Kontonummer: Viser det kontonummer, der er konfigureret i panelet, og som bruges til at 
rapportere til den centrale monitoreringsstation (CMS). 

 Type: Viser paneltypen.  

 Gruppe: Viser den gruppe, som panelet tilhører. Grupper bruges til at administrere flere 
paneler. Yderligere oplysninger om grupper findes under "Arbejde med grupper". 

 Moduler: Viser kommunikationsmodulet, som panelet anvender til at kommunikere med 
(enten PowerLink/bredbånd eller GPRS), og status for modulet: 

 PowerLink-modulet er offline 

 PowerLink-modulet er online 

 GPRS-modulet er offline 

 GPRS-modulet er online 
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 GPRS online, Keep-Alive-overvågning er deaktiveret 

 

GPRS offline Keep-Alive-overvågning er deaktiveret  

Bemærk: Når Keep-Alive er deaktiveret, gemmes panelets status (online/offline). 
Hvis panelet var online, før operatøren deaktiverede KeepAlive for den gruppe, 

det tilhører, vises status som . Hvis panelet var offline, før operatøren 

deaktiverede KeepAlive, vises det som offline . 

 Hændelser: Viser antallet af hændelser på panelet, for eksempel: 

 
Der er ubehandlede hændelser, hvoraf nogle er alarmer. 

 
Der er ubehandlede hændelser uden alarmer. 

En omfattende liste over ikoner og deres betydning vises i "Beskrivelse af ikoner". 

 GUI (grafisk brugergrænseflade)-afkrydsningsfelt: Giver mulighed for at definere, om 
brugerne har tilladelse til at få adgang til deres panel via deres PowerLink eller interaktive 
web-interface. Dette er relevant for paneler med PowerLink-bredbåndsmodulet, som 
indeholder web-interfacet til panelet, eller for paneler med GPRS-modulet. For helt at nægte 
adgang til panelets PowerLink/interaktive web-interface, skal du fjerne markeringen i 
afkrydsningsfeltet. 

Bemærk: PowerManage kan behandle og vise hændelser sendt af paneler, der ikke er anført 
på panellisten; disse paneler blev ikke tilmeldt til PowerManage. Men selv om hændelser kan 
bearbejdes og vises på siden "Hændelser", vil PowerManage ikke stille 
administrationsfunktioner til rådighed som f.eks. fjern til-/frakobling, visning eller redigering af 
konfigurationen og billede 'on-demand' for ikke-tilmeldte paneler  

Indstillingen Hændelser før Keep Alive er som standard deaktiveret og kan aktiveres lokalt 
eller pr. fjernbetjening via PowerManage-administrationskonsollen som vist nedenfor. 
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Filtrering af data på skærmen 
Når du får vist listen over paneler, kan du: 

 Klikke på navnet i kolonnen for at sortere efter dette felt. 

 Bruge feltet Søg for at søge efter specifikke data.  

For at gøre dette skal du indtaste en del af søgeværdien i tekstboksen Søg og klikke på  
knappen for at søge efter dataene. Hvis du vil slette søgeresultaterne, skal du klikke på 
Slet. 

 

 Brug filtrene til venstre på siden for at få vist data, der er baseret på konkrete 
forespørgsler. Bemærk, at filtertyperne svarer til navnene på kolonnerne i listen.  

Sådan filtreres data: 

1. Vælg filteret (f. eks. Webnavn) fra rullemenuen for at se en liste over de tilgængelige 
værdier for det pågældende filter. 

2. Vælg en værdi eller klik på Flere værdier, og tilføj den nøjagtige værdi, der skal søges 
efter, for at se yderligere indstillinger. Det er muligt at vælge flere kolonner. For at slette 
filterresultater skal du klikke på Alle. 
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Markering af et panel til service 
CMS-operatørerne bruger deres egne vedligeholdelses- og serviceprocedurer på de 
administrerede paneler. Brug én af følgende metoder til at markere et panel til service: 

 For at hjælpe med vedligeholdelsesproceduren kan operatøren, når han får vist en liste 
over paneler, markere et panel til service og tilføje en kommentar. Panelet vil blive 
markeret som 'kræver service'. På rullelisten skal du vælge, hvem du vil tildele panelet 
til. Det er nødvendigt at tilføje tekst i tekstfeltet Kommentarer for at forklare årsagen til 
service. 

 

 

 

Operatører kan også løse fejl (Markér til service) på Fejlmonitoreringsskærmen. Vælg et panel, 
klik på Handlingsknappen og vælg Løs fejl. 

 

På rullelisten skal du vælge, hvem du vil tildele panelet til. Om nødvendigt kan du tilføje tekst i 
tekstboksen Kommentarer.  

Tilføje et panel 
Som standard tilføjes paneler manuelt til PowerManage-panellisten. Det er dog også muligt at 
opsætte PowerManage til automatisk at tilføje nye paneler til serveren. 

Tilføje et panel manuelt 

Paneler kan tilføjes manuelt på siden Alle paneler. 

Sådan tilføjes et panel manuelt: 

1. Klik på knappen Tilføj enhed øverst på siden Alle paneler. 

2. Indtast følgende oplysninger:  

Panel-ID:   Indtast panel-ID. Panel-ID vises på det faktiske panel eller på 
den medfølgende mærkat. (Obligatorisk) 

Klienttype: Vælg klienttypen: (kommunikationsmodul)  

 GPRS-adapter 

 PowerLink-adapter – PowerLink 2 (bredbånd)-modul  

 PL-adapter – PowerLink/PowerLink Pro (bredbånd)-
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modul. Obligatorisk

Webnavn: Indtast panelets navn, der giver slutbrugerne adgang til panelets 
PowerLink/interaktive modul via internettet. (Obligatorisk) 

Kontonummer: Indtast kontonummeret, der er konfigureret på panelet, og som 
anvendes til at rapportere til CMS. (Valgfrit)

Gruppe: Vælg den gruppe, som panelet tilhører. Se flere oplysninger på 
Tilføje en gruppe. (Obligatorisk)

SIM-nummer 

Kontaktnavn: 
 

 

E-mail-adresse 
påkontaktperson: 

Indtast en e-mail-adresse på kontaktpersonen på panelet. 
Dette anvendes af PowerManage til at sende 
'online/offline' statusmeddelelser til slutbrugeren. (Valgfrit) 

Telefon: Indtast kontaktpersonens telefonnummer. Dette anvendes 
af PowerManage til at sende 'online/offline' 
statusmeddelelse til slutbrugeren. (Valgfrit)

Adresse Indtast kontaktpersonens fysiske adresse. Disse 
oplysninger aktiverer kort- og satellitvisning for at få vist 
panelets nøjagtige placering. (Valgfrit)

Bemærkninger: Giver mulighed for at tilføje kommentarer eller 
supplerende oplysninger. (Valgfrit)
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1. Hvis du ønsker at tilføje et ekstra panel, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Bliv på 
denne side efter Gem. Hvis du vil slette dine informationsændringer udent at 
gemme, skal du klikke på Kasser ændringer. 

2. Klik på Gem ændringer for at gemme panelets detaljerede oplysninger.  

Tilføje et panel automatisk 

Hvis indstillingen 'automatiske tilmelding' er aktiveret for denne server på PowerManage-
konsollen, vil alle paneler, der er konfigureret til den aktuelle server, blive tilføjet efter 
ankomsten af den første besked, og vil blive tilsluttet 'Hovedgruppen' osv.  Indstillingen 
"Automatiske tilmelding" på PowerManage-konsollen er tilgængelig for paneler med BBA 
(Broadband-adapter) og GPRS-kommunikation, se GPRS-baserede alarmsystemer og 
bredbåndsalarmsystemer 

Denne funktion kan aktiveres fra PowerManage-administrationskonsollen. For at få yderligere 
oplysninger se afsnit  9.12 " Definition af PowerManages politik for alarmsystemer". 

Bemærk: Alle brugere i systemet kan få adgang til "Hovedgruppen". 

Redigering af panelinformation 
1. Mens panelinformation vises, skal der klikkes på knappen Redigér Panel øverst på 

siden. 

2. Redigér dataene efter behov (for eksempel indtastes en e-mail-adresse i feltet E-
mail-adresse på kontaktperson). Hvis du vil slette dine informationsændringer uden at 
gemme dem, skal du klikke på Kasser ændringer. 

3. Klik på Gem ændringer for at gemme ændringerne. 
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Sletning af et panel 
Slet et panel fra panellisten ved hjælp af en af følgende procedurer: 

 På den specifikke panelside skal der klikkes på knappen Fjern Panel øverst på siden. 

-eller- 

 På panellisten vælges panelets afkrydsningsfelt, og der klikkes på knappen Fjern enhed 
øvers på siden. Klik på Ja for at bekræfte. 

Hvis panelet stadig er konfigureret til serveren og automatisk tilmelding er aktiveret, vil panelet 
blive tilføjet igen. 

3.3 Udførelse af panelvedligeholdelse 
Når der vises en liste over paneler på siden Paneler eller Processer, kan du klikke på panel-ID 
for at få vist oplysninger om det pågældende panel.  

Hvert panels oplysninger omfatter følgende: 

 Generelt 

 Tjenester 

 Placering 

 Diagnostik 

 Fjerninspektioner 

 Indstillingsstatus 

 Indstil/hent konfiguration 

 Tilpasning af zoner 

 Standardlogfil 

 Ældre logfil 

Når du kigger på disse sider, er følgende knapper tilgængelige: 

 Opdatér panel: Opdatering af skærmoplysningerne. 

 Redigér Panel: Redigering af panelinformation. 

 Fjern panel: Sletning af panelet. 

 Kasser ændringer: Slet panelinformationsændringer uden at gemme. 

 Gem ændringer: Gem panelinformationsændringer. 

 Næste: Vis det næste panel på panellisten. 

 Forrige: Vis det forrige panel på panellisten. 

På hver panelside indeholder venstre side en menufane, der har links til flere relevante 
valgmuligheder for panelet og en Bemærkfane til at skrive noter om panelet.  

Beskrivelser af disse indstillinger vises i de efterfølgende afsnit. 
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Generelt 
Under Generelt kan du se oplysninger om panelet og ændre parametrene. 

Du kan udføre følgende handlinger: 

 Få vist grundlæggende oplysninger om Panelet. 

 Redigere oplysninger, hvor det er muligt.  

 Fjerne et panel fra PowerManages administration. 

Bemærk: For at se hvilken gruppe dette panel tilhører, skal du klikke på knappen Redigér 
panel. 

 

Følgende data vises: 

 Status: Status for panelets forbindelse, f.eks. "online". 

 Panelets HW-version: Versionen af panelets hardware. 

 Panelets SW-version: Versionen af panelets software. 

 Panelets standardversion: Version af panelets konfigurationsdatabase.  

 Enhedens RSU-Version: Version af fjernbetjeningssoftware-opgraderingen 

 Panelets SW sidst opgraderet: Datoen for panelets sidste softwareopdatering. 

 PowerLink SW-version: Versionen af PowerLink-panelets software. 

 Enhedens HW-version: PowerLink-hardwareversion.  

 PowerLinks konfigurationsvariant: Antal PowerLink "PVR'er" 

 PowerLink SW sidst opgraderet: Datoen for PowerLink-panelets sidste 
softwareopdatering.   
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 Panel-ID: Panelets identifikationsnummer. 

 Kontonummer: Kontonummeret, som panelet anvender til at rapportere til CMS. 

 Webnavn: Panelets navn (defineret, da du tilføjede panelet) som giver slutbrugerne 
mulighed for at få adgang til panelet's PowerLink-modul eller GPRS-modul via internettet. 
Denne adgang kaldes også interaktiv. 

 Paneltype: Panelets type, for eksempel "PowerMaster 30". 

 SIM-nummer: Telefonnummer på panelets SIM-kort. PowerManage bruger dette tal til at 
starte kommunikationen med kontrolpanelet. 

 Navn på kontaktperson: Privat navn på kontaktpersonen for panelet.   

 E-mail-adresse på kontaktperson: Kontaktpersonens e-mail, som PowerManage bruger til 
panelets 'online/offline' statusmeddelelse til privatrapport. 

 Adresse: Indtast kontaktpersonens fysiske adresse. PowerManage's GoogleMaps viewer 
bruger disse oplysninger til at pege på og zoome ind på panelets nøjagtige placering (se 
følgende afsnit). 

 Telefon: Kontaktpersonens telefonnummer, som PowerManage bruger til panelets 
'online/offline' status til privatmeddelelse.  

 Bemærkninger: Notater, der blev tilføjet vedrørende panelet. 

Visning af panelets placering på et kort 

Til at hjælpe den centrale monitoreringsstation med at finde placeringen af en alarm eller anden 
forstyrrelse, der kræver en kontrol af sikkerhedspersonalet, stiller PowerManage en 
GoogleMaps viewer til rådighed på siden Panelinfo>Generelt. Hvis adressen er angivet under 
panelinformation, åbner kortviseren med panelets placering centreret og afmærket. 

1. På fanen Paneler skal du klikke på linket Placering under Panelinfo. En GoogleMaps 
viewer åbnes og viser et kort over placeringen. 

 

2. Alt efter hvad du har brug for, kan du zoome ind eller ud og få vist satellit-foto af 
placeringen. 
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Diagnostik 
Siden Diagnostik anvendes til at udføre rutinemæssig paneltest og vedligeholdelse. Den viser 
en grafisk liste over eksterne enheder og muliggør visning af status for panelet og de 
installerede moduler, og anfører de forskellige zoner, der overvåges af panelet. 

 

Øverst på siden Diagnostik, kan du se status/tilstand for panelet og panel-ID.  

 

SidenDiagnostik er opdelt i forskellige sektioner. En beskrivelse af hver sektion følger. 
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 Kontrolpanel: Giver oplysninger om det valgte panel, herunder panelet navn, en grafisk 
præsentation af panelet og fejl detekteret for det pågældende panel samt 
kommunikationskanaler, der understøttes. Følgende oplysninger/indstillinger vises:  

o Kontonummeret vises ud for "Kontrolpanel" i titellinjen. 

o Under titellinjen vises et billede af paneltypen. 

o I Statusområdet repræsenterer hvert ikon en fejl. Hvis du bevæger musen hen over 
ikonerne, vises oplysninger om fejlene. 

Fejl Ikon Fejltype 

Lavt batteriniveau Vedligeholdelse 

Overvågning (mangler) Fejl 

SIM ikke verificeret Installation 

Linjefejl (PSTN) Fejl 

Linjefejl (GSM) Fejl 

Keep-alive mistet (GPRS) Fejl 

Keep-alive mistet (bredbånd) Fejl 

Zone overtrådt Alarm 

Sabotage åben Fejl 

SIM-kort lav kredit Vedligeholdelse 

Rengørmig/udskift fra en 
røg/GAS-detektor 

Vedligeholdelse 

Masking Fejl 

Enhed kunne ikke opdatere 
konfiguration 

Fejl 

Hukommelse Vedligeholdelse 

Alarm (alle slags) Alarm 
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Fejl Ikon Fejltype 

Signalforstyrrelse Fejl 

Aktuel linkkvalitet (RSSI) dårlig 
eller mindre  

Fejl 

1-vejs fejl Fejl 

Sidste 24-timers gennemsnitlige 
linkkvalitet (RSSI) dårlig eller 
mindre 

 
Fejl 

Autotest ikke modtaget  Fejl 

Bruger anmodede om service  Fejl 

Operatøren afmærkede til service Fejl 

o Kommunikationsmoduler: Højre side af Kontrolpanelvinduet viser tilgængelige 
kommunikationsmoduler. 

 

 Zoner: Dette vindue viser de zoner, der er defineret til panelet.  

 

En beskrivelse af zonevinduet følger: 

 
Tallet ud for "Zone" i titellinjen repræsenterer antallet af zoner, der 
understøttes af den aktuelt valgte partition. Ubrugte zoner er 
gråtonede med diagonale grå linjer. 

 
På højre side af titellinjen vises det samlede antal fejl. Fejl 
refererer til enhver form for adfærd, der afviger fra den normale 
status for perifert udstyr dvs. lavt batteriniveau, sabotage åben, 
énvejs, strømsvigt osv. Fejl opdages for alle zoner. 

 Navnet på zonen. Dette navn kan ændres. Nummeret viser zone-
ID. 
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Gør det muligt at tage et on-demand billede fra den pågældende 
zone.  

For at aktivere videoen, der er sendt fra panelet, skal panelet 
konfigureres til at tillade, at der sendes video-on-demand.  

MontørmenuKommunikationFilmkameraView-On Demand, 
Aktivér 

 
Signalstyrkeindikatoren repræsenterer styrken på 
kommunikationsignalet mellem detektoren i zonen og panelet 
som følger: 

Grå søjler: Ingen kommunikation; dette er også vist i fejllisten. 

Gule bjælker: Kommunikation er kun envejs. 

Grønne bjælker: Der findes to-vejs kommunikation. 
Signalstyrken vises på følgende måde: 

Minimum antal bjælker (1 bjælke) = dårlig kommunikation 

Medium antal bjælker (2 bjælker) = god kommunikation 

Maksimalt antal bjælker (3 bjælker) = stærk kommunikation 

 

Ved at klikke på pilen på signalstyrkens rullemenu får du de sidst 
kendte oplysninger (som angivet af "Opdateret") om RF-kanaler: 
sidste gang detektoren blev aktiveret, de senest anvendte RF-
kanaler og forstærkere, og den gennemsnitlige signalstyrke for de 
sidste 24 timer. 

Knappen Opdager opdaterer statistik for alle enheder. 

 

 

 

RullemenuenMere info viser den sidste gang, detektoren blev 
aktiveret, partitionerne, som detektoren er tilknyttet og tillader 
fjernelse af den valgte zone. 

 

 

 

 

Statusområdet viser status for zonen: 

 Forudtilmeldt betyder, at definitionen af detektor/zone findes, 
men der er ingen egentlige detektor endnu. 

 Isoleret vises, når en zone er "isoleret".. 

 Hvis der findes fejl, vises en liste over fejl. 

Du kan bevæge musen over statusområdet for at se yderligere 
oplysninger om denne fejl. 

 

 

Gør det muligt at isolere en zone.  
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Tillad, at der kører en soaktest på enheden. 

Fjern enheden fra panelet. 

 

 
SJÆLDENT UDLØSTE-zoner markeres manuelt og vises ikke i 
almindeligt anvendt zone med fjerninspektionsresultater.  

 Håndsendere og tastaturer: Tastaturerne, håndsenderen, forstærkerne, sirenerne osv. 
giver oplysninger om andre enheder tilmeldt systemet end zoner. De oplysninger, der vises 
pr. enhed, svarer til zoner bortset fra, at de ikke har en navngivet placering, og den viste 
enheds ID er nummereret separat pr. tastatur, håndsender, forstærker, sirene osv. 

Udførelse af handlinger på siden Diagnostik 

Følgende indstillinger er tilgængelige på siden Diagnostik:  

 Filtrering af viste enheder: Tillader filtrering for at få vist en mindre liste med enheder.  

 

 Isolering af en zone: Udfører isolering på en zone. Når der klikkes på knappen Isoler 
ændres den til Annullér isoler. 

 

 Lukning af en serviceanmodning: Gør det muligt at fjerne panelet fra servicelisten. 

 

 Kørsel af en gangtest: Knappen Kør gangtest gør det muligt at komme i "Gangtest"-
tilstand.  Når der klikkes på knappen ændres den til Stop gangtest. For at få yderligere 
oplysninger om gangtesten se Realtidsmonitorering af fejl. I slutningen af processen 
ændres knappen til "Skjul gangtest" og giver mulighed for at skjule gangtestresultaterne. 

 

 Tildeling af et panel: Giver mulighed for at tildele et panel til en anden operatør. 
Operatorlisten vises ikke rullemenuen. 

 

 Tilføjelse af en ny enhed til panelet: Når du tilføjer en enhed til panelet, vil du blive bedt 
om at indtaste en 7-cifret kode. Efter indtastning af koden skal listen over enheder 
opdateres for at se den ekstra enhed. 
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Arbejde med PowerManage Interactive  
PowerManage Interactive gør boligejere i stand til at modtage alarmer på deres mobile enheder, 
til- og frakoble systemet, se status på zonerne, og få den seneste video og billeder til kontrol på 
deres mobile enheder og on-demand. 

Nogle eksempler på PowerManage Interactive’s sider vises nedenfor. 

Tilkobling af systemet 

 

Vis alarmoplysninger 
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Detektorens zonestatus 

 

Se hændelseshistorik 
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PowerLink Interactive Service vs. GPRS Interactive Service 
PowerManage understøtter følgende panelforbindelser: 

 PowerMax-panelserie med PowerLink-2 

 PowerMax-panelserie med GPRS 

 PowerMaster-panelserie med GPRS 

o Arbejde med PowerMaster-panelserien muliggør integration af PIR-CAM-kameraer i 
systemet for at få serier af billeder og video til videokontrol, hvilket det ikke er muligt at 
modtage fra PowerMax-paneler. 

o Arbejde med Interactive (GPRS) giver et nyere web-interface end PowerLink-2. 

o Arbejde med PowerLink-2 (på PowerMax-panelserien) muliggør integration af trådløse 
kameraer i systemet, hvilket ikke er muligt i en GPRS-baseret løsning. 

Konfiguration af PowerManage Interactive 

Aktivér/deaktivér PowerManage Interactive til et panel 

I listen ALLE-paneler skal panelets GUI (grafisk brugergrænseflade)-felt krydses af for at 
aktivere adgangen til PowerManage Interactive for dens boligejer.  

 

Aktivering/deaktivering af interaktive tjenester for en gruppe paneler 
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På siden Panelgruppe kan du aktivere eller deaktivere følgende Interaktive 
funktionsindstillinger, som definerer, hvordan boligejeren kan få adgang til sit 
alarmsystem ved hjælp af applikationen PowerManage Interactive. 

o Tillad videresendelse af hændelser til Privat: 

GSM/GPS-modulet:  

Tillader afsendelse af hændelsesmeddelelser til boligejerens PowerManage Interactive-
applikation. 

PowerLink-modulet: 

Tillader afsendelse af SMS, MMS og e-mail-hændelsesmeddelelser via internettet til 
boligejeren.  

 

o Tillad sikkerhed: 

Til- /frakobling/isolering: Giver boligejeren mulighed for at til-/frakoble systemet for at 
se og styre detektorer og andre enheder, der er tilmeldt på dette panel. 

o Tillad kameraer:  

Giver slutbrugerne mulighed for at se video og stillbilleder fra hjemmesystemets 
kameraer. 

o Tillad hjemmeautomation: Ikke understøttet i denne version.  
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Visning af et panels aktiverede, interaktive funktioner 

Siden Paneltjenester viser, hvilke interaktive indstillinger der er aktiveret eller deaktiveret for 
dette panel.  

 

Konfiguration af adgang til applikationen PowerManage Interactive  

Levering af webnavn:  

Webnavnet er det navn, der anvendes af boligejeren for at logge på serveren. Serveren 
omdirigerer brugerens browser til hans PowerLink-moduls webinterface eller GPRS 
mobilinterface.  

I paneletRedigér panelside defineres et unikt webnavn til boligejeren. 

 

Panel-ID anvendes til at identificere panelet, når brugeren tilsluttes til PowerManage 
Interactive. Dette ID får man, når man manuelt tilføjer et panel, eller ved redigering af 
panelinformation i menuen "Redigér panel", eller det fås automatisk via BBA 
(bredbåndsadapter, dvs. PowerLink-2-modul), når panelet tilmeldes til serveren.  

Anvendelse af webnavnet til at få adgang til PowerManage Interactive 

Du kan f.eks. få adgang til panelet ved hjælp af webnavnet "John" ved at indtaste følgende 
adresse i browseren:  

http://[PowerManage server address]/John  
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Bemærk: Der er ikke forskel på store og små bogstaver i webnavnet. 

Hvis nødvendigt kan operatøren definere et nyt webnavn i tekstfeltet Nyt webnavn. 

Rutinemæssige fjerninspektioner (RRI) 
I Fjerninspektioner er det muligt at initialisere inspektion on-demand manuelt eller periodisk 
ifølge en plan, se/filtrere fjerninspektionsresultater for panelet, markere dem som gennemgået, 
tilføje kommentarer fra forskellige operatører og konfigurere opsætning af fjerninspektion. 

Opsætning af RRI 

 

RRI-upload visse værdier fra paneler og kontrollerer hver enkelt af dem for at se, at de er inden 
for visse grænser. 

Følgende testværdier er tilgængelige: 
 

Testværdier Beskrivelse 

Tjek for rapporterede fejl Kontrollér om der var nogen fej i de sidste X hændelser. 

Anfør aktuelle fejl og sabotager. 

Totale 
systemstatusændringer 

Kontrollér sidst tilkoblede/frakoblede hændelse er inden 
for de sidste X hændelser. 

Vis sidste tidspunkt for tilkoblet & frakoblet. 

Behandl justeret dag/tid 
som Isolerede zoner  

Aflæs dato/tid, kontroller, at tiden er inden for 3 sekunder 
af servertid. Indstil dato/tid ved hjælp af download. Tjek, at 
alle detektorer er isoleret. 

Anfør isolerede detektorer. 

Almindeligt anvendte zoner 
Del af "Aktive fejl" og 
"Samlede panelfej" 
Kontroller klokken 

Indbefatter ikke zoner, som er mærket som “sjældent 
anvendte”. For at bekræfte denne funktion anbefales det 
af og til at udføre walk-test. Dette ville være adskilt fra 
resten af RRI, eftersom den er interaktiv. Indikationer om 
Strømsvigt og lavt batteri i Aktive fejl og i Totalt antal 
panelfejl. 

Kontroller, at PPS er til rådighed. Aflæs dato/tid ved hjælp 
af upload, kontroller, at tiden er inden for 5 sekunder af 
servertid. Indstil dato/tid ved hjælp af download. 



Arbejde med paneler. 

32 D-305184 PowerManage Brugervejledning 

Testværdier Beskrivelse 

PSTN & GPRS & 
bredbåndslinjer 

IP: Når PowerLink-modulet er tilsluttet til panelet. 

PSTN: Udfør wakeup. Panel antages at være PSTN, hvis 
RCVR # er programmeret. 
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Indstillingsstatus 
På siden Indstil status kan du angive eller se den tilkoblede og frakoblede status for de 
forskellige zoner, der monitoreres af panelet. Du kan også markere en zone som "isoler". For at 
udelade en zone skal du vælge afkrydsningsfeltet "isoler" for zonen og dernæst ændre status. 

 

Hent/indstil konfiguration 
Under Hent/indstil kan du downloade en konfiguration (ved at trække panelets konfiguration 
ind i PowerManage-databasen), redigere konfigurationen, oprette en basiskonfiguration, 
sammenligne konfigurationen med den sidst kendte konfiguration og gemme konfigurationen 
som den sidst kendte.  

Indstilling af panelkonfigurationer 

Panelets konfiguration gemmes på panelet, ikke på PowerManage-serveren. Det er muligt at 
downloade en kopi af konfigurationen af et hvilken som helst panel og derefter få vist og 
redigere denne kopi af panelets konfiguration samt udføre fjernvedligeholdelse. 

Du kan også uploade den nye konfiguration tilbage til én eller flere paneler. 
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Download af panelets konfiguration 

Ved håndtering af konfigurationer kan operatøren downloade, se og redigere panelets 
konfiguration. Det er også muligt at udføre denne handling på flere paneler. Yderligere 
oplysninger findes i Udførelse af handlinger på flere paneler. 

1. I listen Paneler vælges et panel til at downloade konfigurationen. 

2. I rullelisten Handlinger i øverste højre hjørne af siden Paneler vælges Hent 
alarmsystemkonfiguration. 

 

3. En meddelelse vises, der spørger, om du er sikker på, at du vil downloade 
konfigurationen til det/de valgte panel(er). Klik på Ja for at fortsætte. Konfigurationen 
downloades. 

Visning og redigering af en konfiguration 

Du kan se et panels konfiguration, hvis det er online, ved at klikke på panelets navn. I 
panelsidens venstre margentekst vælges indstillingen Indstil/hent konfiguration. 

 

1. Klik på en indstilling i konfigurationen for at se den pågældende indstillings 
parametre. 

2. For at redigere konfigurationen skal du vælge indstillingen Redigér konfiguration i 
rullemenuen Konfiguration.  
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3. Indtast den nye parameter i tekstfeltet eller vælg parameteren fra rullelisten.  

 

Bemærk: Du kan klikke på Alle eller Ændret i bunden af siden for at få vist alle parametre eller 
kun redigerede parametre. 

4. Klik på Gem ændringer for at gemme ændringerne i konfigurationen. 

5. Klik på Annullér, hvis du ikke vil gemme ændringerne i konfigurationen. 

Sammenligning med den sidst gemte konfiguration 

PowerManage muliggør sammenligning af panelets aktuelle konfiguration med panelets sidst 
gemte konfiguration for at se de ændringer, der er foretaget af konfigurationen.  

Sådan sammenlignes konfigurationer: 

Mens panelets konfiguration vises, skal man vælge indstillingen Sammenlign med gemt 
konfiguration fra rullemenuen Konfiguration. 
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Klik på Gemt fusioneret hvis du vil sammenligne med gemt konfiguration 

Gemmer den sidst kendte konfiguration 

PowerManages operatør kan gemme et panels aktuelle konfiguration på et hvilken som helst 
tidspunkt. Denne handling opretter et "øjebliksbillede" af den konfiguration, der kan anvendes til 
sammenligning i fremtiden. Ændringer i konfigurationen efter dette øjebliksbillede vil ikke blive 
medtaget i "sidst kendte" konfiguration. 

Sådan gemmes den aktuelle panelkonfiguration: 

 Mens panelets konfiguration vises, skal man vælge indstillingen Gem konfiguration fra 
rullemenuen Konfiguration. 
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Oprettelse af en basiskonfiguration 
Basiskonfigurationen er en generisk systemkonfigurationsskabelon, der er oprettet ud fra en 
bestemt version eller fra et bestemt tidspunkt. Du kan finjustere konfigurationen og derefter 
uploade den til flere paneler (af den samme version). 

Basiskonfigurationen indeholder alle parametre, som ikke er stedspecifikke, som f.eks. 
slutbrugerens kontaktoplysninger. Du kan bruge ethvert panels aktuelle konfiguration til at 
oprette en basiskonfiguration.  

Sådan oprettes en basiskonfiguration 

 Mens en panelkonfiguration vises, skal du vælge indstillingen Opret basiskonfiguration fra 
rullemenuen Konfiguration og vælge de indstillinger, du vil basere din basiskonfiguration 
på. 
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Upload en basiskonfiguration 
Når en basiskonfiguration er oprettet, kan den uploades på ét eller flere paneler. Yderligere 
oplysninger om oprettelse af en basiskonfiguration findes i Oprettelse af en basiskonfiguration. 
Det er også muligt at udføre denne handling på flere paneler. Yderligere oplysninger findes i 
Udførelse af handlinger på flere paneler. 

1. I listen Paneler vælges det panel, til hvilket du ønsker at uploade konfigurationen. 

2. I rullelisten Handlinger i øverste højre hjørne af siden Paneler vælges Push 
basiskonfiguration.  

 

Du vil derefter blive bedt om at vælge konfigurationen. 

3. Vælg konfigurationen og klik på Start proces. 
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3.4 Indstilling af panelets tilkoblingsstatus 
Når panelet er blevet registreret og konfigureret i PowerManage, kan du styre dets 
tilkoblingsstatus (til-/frakobling) fra CMS. 

1. På siden Paneloplysninger vælges Systemstatuslink til at ændre tilkoblingsstatus.  

2. Klik på statuslinket øverst. 

 

 

3. Indstil den ønskede tilkoblingstilstand: 

o Frakobl – Klik for at frakoble systemet og stoppe transmissionen af alarmer. 

o Tilkobl væk – Klik for at tilkoble systemet, når ingen er hjemme. Indstillingerne er 
Normal, Straks (ingen indtastningsforsinkelse) og Tilkobl rap. (der vil blive sendt en 
alarmmeddelelse om Tilkobl rap). 

o Tilkobl hjemme – Klik for at tilkoble systemet, når folk er hjemme. Indstillinger er 
Normal og Straks. 
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3.5 Tilpasning af zonelokationer 
Det er muligt at ændre zonenavne i  
PowerMaster-10 og PowerMaster-30 – kun for zoner defineret som ”tilpas”. 

 

 

3.6 Visning af panelets hændelseslog 
Under Panelets hændelseslog kan du se en standard- eller ældre logfil. Klik på knappen 
"Opdater" på siderne Standardlogfil eller Ældre logfil for at downloade hændelser fra 
kontrolpanelet. (Det er muligt at downloade op til 1000 hændelser i standardlogfilen til 
PowerMaster-paneler og 250 hændelser i ældre logfiler til PowerMax-paneler). 

Fejlmonitorering  
Applikationen Fejlmonitorering giver en liste i realtid over paneler, som har behov for service, 
og indeholder oplysninger om fejltyper og fejlens alvor. I denne menu er det muligt at tildele 
defekte paneler til specifikke PowerManage-operatører, suspendere (ignorere) fejl i et vist 
stykke tid og iværksætte handlinger på flere paneler med henblik på at udbedre fejl. Når du 
bevæger musemarkøren over kolonnen Kilde, vises en liste over alle aktive fejl. 
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Følgende information vises på siden Fejlmonitorering: 

 Panel-ID: Panelets identifikationsnummer.  

 Konto: Kontonummeret, som panelet anvender til at rapportere til CMS. 

 Webnavn: Se "Arbejde med PowerManage Interactive "  

 Kilde: Viser typen af fejl og placeringen, f.eks. kontrolpanelet eller en bestemt zone. 

 Tid: Viser, hvornår panelet blev føjet til listen. 

 Operatør: Viser, hvilken operatør der fik tildelt det defekte panel. 

 Nye bemærkninger: Viser antallet af nye bemærkninger, der er tilføjet siden sidste gang 
nogen kigget på fanen Bemærkninger. Hvis markøren bevæges hen over antallet af 
bemærkninger, vises oplysninger om de sidste tre bemærkninger. 
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Følgende indstillinger er tilgængelige i toppen af siden: 

 Knappen Tildel på ny: Giver mulighed for at tildele et panel til en anden PowerManage-
operatør eller annullere den eksisterende tildeling.  

For at gøre dette skal du vælge panelet og klikke på knappen Tildel på ny. På rullelisten 
skal du vælge Annuller tildeling. 

 

 Knappen Suspendér fejl: Gør det muligt at se bort fra én eller flere fejl i et panel i en 
begrænset periode, som standard er det 1 uge. Vælg de fejl, der skal suspenderes, og 
definér derefter, hvor længe fejlen skal ignoreres af applikationen Fejlmonitorering. Panelet 
vil blive opført på siden Suspenderede fejl. Se Suspenderede fejl for at få yderligere 
oplysninger om håndtering af suspenderede fejl. 

 

 Løsning af fejl: Denne indstilling er tilgængelig under rullemenuen Handlinger og tillader 
markering af en fejl som løst. Det er kun relevant for paneler, der er Mærket til service. 

Derudover kan du bruge filterindstillingerne på venstre side af siden til visning af specifikke 
data. 
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Suspenderede fejl 
Siden Suspenderede fejl tillader administration af listen over suspenderede fejl af panelet ved 
at tildele fejl til en anden operatør eller frigive suspenderede fejl. 

 

  

Følgende information vises på siden Suspenderede fejl: 

 Panel-ID: Panelets identifikationsnummer.  

 Kontonummer: Kontonummeret, som panelet anvender til at rapportere til CMS. 

 Webnavn: Panelets navn (defineret, da du tilføjede panelet), som giver slutbrugerne 
mulighed for at få adgang til panelets PowerLink-modul via internettet. 

 Kilde: Viser typen af fejl og placeringen, f.eks. kontrolpanelet eller en bestemt zone. 

 Indtil: Viser indtil hvornår fejlen er suspenderet. 

 Tid: Viser, hvornår panelet blev føjet til listen. 

 Operatør: Viser, hvilken operatør der fik tildelt det defekte panel. 
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Følgende indstillinger er tilgængelige i toppen af siden: 

 Knappen Tildel på ny: Tillader tildeling af et panel på ny. For at gøre dette skal du vælge 
panelet og klikke på knappen Tildel på ny. 

 

 Knappen Genoptag fejl: Muliggør sletning af suspension af et panel og genoptager visning 
af eventuelle fejl. 

 

Derudover kan du bruge filterindstillingerne på venstre side af siden til visning af specifikke 
data. 

3.7 Fjerninspektion 
Denne side tillader planlægning, iværksættelse og annullering af rutinemæssige 
fjerninspektioner. 

Siden Fjerninspektion indeholder en liste over paneler og gør det muligt at udføre følgende 
handlinger: 

 Planlægning, iværksættelse og annullering af rutinemæssige fjerninspektioner 
(Fjerninspektioner). 

 Visning af historiske fjerinspektionsresultater for et enkelt panel. 

 
Øverst på siden kan du bruge knapperne til at udføre følgende handlinger: 

 Planlægge en inspektion: Muliggør indstilling af dato for næste fjerninspektion og tillader 
også definition af, hvorvidt yderligere inspektioner skal udføres med jævne mellemrum. 

 Iværksætte en inspektion: Starter en inspektion på forlangende (on demand). Det er også 
muligt at starte en inspektion på et offline-panel. I et sådant tilfælde starter inspektionen, når 
panelet skifter til online.  

Fjerninspektionslisten indeholder følgende oplysninger: 

 Panel-ID: Viser panelets unikke Visonic-identifikator. Panel-ID vises også på en mærkat på 
bagsiden af det egentlige panel. 

 Webnavn: Viser panelets navn, som tillader slutbrugerne at bruge serveren til at omdirigere 
deres browser til deres PowerLink-moduls webinterface. Denne funktion findes ikke på 
GPRS-baserede kontrolpaneler. 
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 Kontonummer: Viser det kontonummer, som panelet bruger til at rapportere til den centrale 
monitoreringsstation (CMS). 

 Resultat: Viser resultatet af den sidste test udført på hvert panel.  Når en test er i gang, 
vises en statuslinje. "Resultat" og "Sidste RI" henviser altid til den sidste test, som rent 
faktisk blev udført på panelet eller, hvis det er relevant, status for den test, der aktuelt er i 
gang. 

 Gennemgået: "Øjen"-ikonet angiver, at testresultater er markeret som "behandlet" af 
operatøren. Hvis du bevæger musen hen over dette ikon, vises testpersonens oplysninger. 
Hvis brugeren er slettet, vises i stedet "ikke-eksisterende bruger". 

 Sidste RI: Viser den dato, hvor den sidste test, der er udført på panelet, blev indledt. 

 Næste RI: Viser den næste dato/tid en test vil blive, eller skulle have været påbegyndt med 
panelet.  Hvis oplysningerne vises med rødt, kunne testen ikke gennemføres. 

"---" betyder, at der ikke er planlagt nogen yderligere fjerninspektion.  

 Gentag: Viser, om gentagne tests er planlagt ud over, hvad der er vist i kolonnen "Næste 
RI". 
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Arbejde med fjerninspektionslisten 
Dette afsnit beskriver de handlinger, der kan udføres under visning af fjerninspektionslisten. 

Start af et automatisk fjerninspektionsskema for et panel 

Gør operatøren i stand til at indstille datoen for den næste fjerninspektion og fastsætter også 
om yderligere fjerninspektioner skal udføres med jævne mellemrum. 

Det er muligt at vælge flere paneler til planlægning. Når en inspektion er planlagt, vil den 
eksisterende "Næste RI"-værdi blive erstattet med en stiplet linje.  

Standarddatoen skal være dags dato, medmindre der allerede er et tidsskema for næste 
fjerninspektion. I et sådant tilfælde er datoen forudindstillet til den næste fjerninspektionsdato. 

 

Stop af et automatisk fjerninspektionsskema (flere paneler) 

Denne indstilling kan rydde tidsskemaet for automatiske fjerninspektioner.  

For at gøre dette skal du klikke på knappen Tidsskema. I Tidsskemavinduet vælges Annullér 
den planlagte inspektion. 

Omlægning af næste fjerninspektionsdato (flere paneler) 

For at omlægge næste fjerninspektion skal du vælge paneler og klikke på knappen Tidsskema. 
Vælg en ny dato fra popup. 

Opsætning af automatisk skemaperiode (flere skærme) 

Vælg flere paneler og klik på knappen Tidsskema. I Tidsskemavinduet vælges Vælg gentag. 

Automatisk tilføjelse af et nyt panel til Fjerninspektion 

Nye paneler tilføjes til håndteringssiden for fjerninspektion, når de tilknyttes serveren, og de 
angives som nye på fjerninspektionssiden, indtil første fjerninspektionstest er udført. 

Udfør fjerninspektion nu (flere skærme) 

Denne indstilling starter en inspektion på forlangende (on demand). Det er også muligt at starte 
en inspektion på et offline-panel. Men inspektionen starter først, når panelet skifter til online.  

For at indlede en inspektion skal du vælge paneler og klikke på knappen Påbegynd 
inspektion. 
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Fjerninspektionens testresultater  
Resultaterne afhænger af typen af test: nogle er enten vellykkede eller mislykkede, mens andre 
giver oplysninger om kontrollerede værdier, som f.eks. antallet af isolerede zoner. På siden 
Fjerninspektionens testresultater kan du se: 

 Det seneste testpanel i sammenklappeligt format. Den seneste inspektion er som standard 
åben. 

 Testresultaterne omfatter værdien, resultatet, området og yderligere oplysninger. 

Kan du bruge knappen Markér som gennemset for at angive, at testresultatet er blevet 
gennemgået. Systemet angiver operatørens navn og tidspunktet for gennemgang. 

3.8 Udførelse af handlinger på flere paneler 
Dette afsnit indeholder en oversigt over operationer, der kan udføres på flere skærme. Du kan 
vælge paneler fra listen (f.eks. Alle paneler, Fejlmonitorering osv.) og derefter vælge de 
operationer, der skal udføres i rullemenuen Handlinger. 

Handlinger: 

Sidenavn 

Fjerninspek
tionsliste 

Liste 
over alle 
paneler 

Fejlmonitoreri
ngsliste 

Statistiklis
te over 
alle 
paneler 

Hændelsesli
ste 

Power Master FW-
opgradering 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Hent 
alarmsystemkonfiguration 

Ja Ja Ja Ja Nej 

Push basiskonfiguration Ja Ja Ja Ja Nej 

Indstilling af interaktive 
funktioner 

     

Panel tildel ny CMS IP-
adresse 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Power Link2 nulstil 
brugeradgangskoden 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Udfør RRI nu Nej Ja Ja Ja Nej 

Stop automatisk-RRI Nej Nej Dedikeret 
knap. 

Nej Nej 

Start automatisk RRI Nej Nej Dedikeret 
knap. 

Nej Nej 

Markér panel som 
gennemset/ikke-
gennemset 

Nej Nej Nej Nej Nej 

Tildel panel på ny med 
kommentarer (tilføj 
manuelt til service med 
kommentarer) 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tekniker nulstilling Ja Ja Ja Ja Ja 
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Handlinger: 

Sidenavn 

Fjerninspek
tionsliste 

Liste 
over alle 
paneler 

Fejlmonitoreri
ngsliste 

Statistiklis
te over 
alle 
paneler 

Hændelsesli
ste 

Eksportér videoklip Nej Nej Nej Nej Ingen 
(separat 
knap) 

Eksportér liste til XLS      

Ja Ja Ja Ja Ja  

Fjern enheder Ja Ja Ja Ja Nej 

Service udført (annullér 
opfordring til service) 

Nej Nej Ja  Ja Nej 

Løsning af fejl   Ja   

Power Master FW-opgradering 
Denne indstilling giver dig mulighed for at opgradere Power Master-firmwaren. 

Hent alarmsystemkonfiguration 
For at få yderligere oplysninger om denne funktion se Download af panelets konfiguration. 

Push basiskonfiguration 
For at få yderligere oplysninger om denne funktion se Upload en basiskonfiguration. 

Indstilling af interaktive funktioner 
Denne indstilling giver dig mulighed for at aktivere og deaktivere PowerLink-funktioner som 
f.eks. beskedfunktion, sikkerhed, hjemmeenhed og kamera. For at få yderligere oplysninger se 
Aktiver/deaktiver PowerManage Interactive for et panel 

Bemærk: Du kan også ændre funktionsindstillinger fra vinduet Redigér panelgruppe på siden 

GRUPPER. I dette tilfælde gælder indstillinger for alle PowerLink-paneler i denne gruppe. 
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Aktiver eller deaktiver følgende funktioner for gruppepanelerne i PowerManage Interactive app: 

 Tillad videresendelse af hændelser til Privat: Gør det muligt at sende beskeder om 
alarmer og advarsler til brugerens telefon eller mobil enhed. 

 Tillad sikkerhed: Gør det muligt for brugeren at tilkoble og frakoble sikkerhedssystemet i 
hjemmet. 

 Tillad kameraer: Gør det muligt for brugeren at se video fra installerede kameraer.  

 Tillad hjemmeautomation: Endnu ikke implementeret i denne version. 

 

Panel tildel ny CMS IP-adresse 
Denne indstilling gør det muligt at tildele monitoreringen og håndteringen af registrerede 
paneler til et PowerManage-program, som er installeret på en anden computer.  

1. I Panellisten vælges ét eller flere PowerLink-understøttede paneler. 

2. I rullelisten Handlinger i øverste højre hjørne af siden Paneler vælges Panel tildel ny 
CMS IP-adresse. Siden Skift IP åbnes. 

3. I feltet Tildel ny IP skal du skrive IP-adressen på den computer, som du ønsker at skifte 
håndtering af panelet til. 

4. Klik på Start proces. 
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PowerLink2 Nulstil brugeradgangskode 
Fra Panellisten kan du nulstille 'Brugernavn' og 'Adgangskode' på PowerLink2-understøttede 
paneler for at få adgang til PowerLink2-webstedet. 

 

Sådan nulstilles brugeroplysninger: 

1. I Panellisten vælges ét eller flere PowerLink2-understøttede paneler. 

2. I rullelisten Handlinger i øverste højre hjørne af siden Paneler vælges Nulstil 
adgangskode. Siden Nulstil adgangskode åbnes. 

3. Definér et nyt 'Brugernavn' og 'Adgangskode', som skal bruges næste gang, du får adgang 
til PowerLink-webstedet. 

4. Klik på Start proces. 
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4 Arbejde med grupper 
En "gruppe" er en samling paneler, der administreres sammen, og som tillader indstilling af 
parametre, der skal gælde for alle paneler i gruppen, som f. eks. rapportering af indstillinger og 
definitioner af sprog i beskedfunktionen. 

Når du arbejder med grupper, skal du være opmærksom på følgende: 

 Én gruppe, "Hovedgruppen", defineres altid som standard, og alle automatisk-tilføjede 
paneler tilsluttes "Hovedgruppen". 

 Brugere og brugerroller tilknyttes grupper fra gruppelisten ved at klikke på ikonet eller 
via redigering af brugeren. 

 Det er muligt at tilslutte et panel til en enkelt gruppe. 

 Det er muligt at tilknytte mere end én gruppe til en bruger eller en rolle. 

 Det er muligt at tilknytte mere end én bruger eller rolle til en gruppe. 

 

Siden Grupper indeholder en liste over grupper og gør det muligt at definere nye grupper og 
slette grupper. Gruppelisten indeholder følgende oplysninger: 

 Navn: Viser navnet på gruppen. 

 Sprog: Viser sproget til beskeder. 

 Land: Viser det land, hvor panelet er placeret.  

 By: Viser den by, hvor panelet er placeret.  

 Region: Viser den region, hvor panelet er placeret. 

 Beskrivelse: Viser en beskrivelse af gruppen, hvis den er defineret. 

 Videoformat: Viser den type videoformat, der sendes med e-mail til panelets definerede 
kontaktadresse. Videoer kan stamme fra både GPRS og bredbåndsbaserede systemer. De 
understøttede formater er AVI, FLV, MP4 og 3GP. 

 Brug  ikonet ("Brugertilladelse") til at redigere adgang til gruppen for brugere og roller.  

 Online/totalt: Viser antallet af paneler i gruppen, som er online i øjeblikket. 
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4.1 Tilføjelse af en gruppe 
Følg nedenstående instruktioner for at tilføje en gruppe. 

1. Klik på knappen Tilføj gruppe øverst på siden Grupper. 

 

2. Indtast følgende oplysninger: 

 Gruppenavn: Indtast et navn for gruppen. 

 Gruppebeskrivelse: Gør det muligt at tilføje en beskrivelse af gruppen. 

 Land/region/landsdel/by: Gør det muligt at vælge, hvor panelerne er placeret. 

 Videoformattype: Gør det muligt at vælge det understøttede videoformat. 

 Sprog til beskedfunktionen: Gør det muligt at vælge sprog til beskeder, som sendes 
til slutbrugeren (via SMS, MMS eller e-mail). 

 Funktioner: Gør det muligt at vælge de funktioner, der findes i panelerne i gruppen: 

o Tillad videresendelse af hændelser til Privat: Gør det muligt for PowerManage at 
sende SMS, MMS og e-mail-beskeder til panelets kontaktperson. 

o Tillad sikkerhed: Gør det muligt for CMS, ved hjælp af et PowerLink-modul, at se 
detektorer og andre enheder, der er tilmeldt dette panel.  
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o Tillad kameraer: Gør det muligt at overføre video og fotografier fra 
hjemmesystemkameraer til CMS.  

o Tillad hjemmeautomation: Gør det muligt for CMS, ved hjælp af et PowerLink-
modul, at se og styre op til ti hjemme-enheder, der er tilsluttet til dette panel. 

 PowerLink KeepAlive-periode (sek): Gør det muligt at definere intervallet i sekunder 
ved hvilket systemet kontrollerer, at bredbånds/PowerLink-forbindelsen til panelet er 
aktiv.  

 GPRS KeepAlive (sekunder): Gør det muligt at definere intervallet i sekunder ved 
hvilket systemet kontrollerer, at GPRS-forbindelsen til panelet er aktiv. 

 Aktivér/deaktivér GPRS KeepAlive: Muliggør aktivering/deaktivering af GPRS 
KeepAlive-indstillingen. Vælg den relevante indstilling på rullelisten. 

 Interactive Pretend bba: Muliggør interaktiv administration. Hvad angår paneler med 
PowerLink3-modulet installeret, med brugeradministration via PowerManage Interactive 
app’en, vælges Deaktiveret. Hvad angår paneler med PowerLink2 modulet installeret, 
med brugeradministration via PowerLink PC applikationen, vælges Aktiveret. 

3. Definér forbindelserne i gruppens paneler til monitoreringsstationens automationsoftware. 
Disse gruppeforbindelser vises i en tabel på gruppesiden: 

 Forbindelsens navn: Indtast navn på forbindelsen for at blive tilsluttet til CMS med 
henblik på rapporteringsformål.  

 Central station: Indtast navnet på CMS'en. 

 Rapportprotokol: Vælg rapportprotokollen. 

 Rapporttype: Tillader filtrering af typen af oplysninger, der transmitteres over denne 
forbindelse til CMS'en, som f.eks. advarsel, kameraproblemer, alle osv. 

4. Klik på  knappen. En ny CMS-rapporteringspost vises i gruppetabellen. 

5. Hvis du ønsker at tilføje et ekstra panel, skal du klikke på afkrydsningsfeltet Bliv på denne 
side efter Gem. 

6. Klik på Gem ændringer for at gemme panelets detaljerede oplysninger.  

4.2 Sletning af en gruppe 
Følg instruktionerne nedenfor for at tilføje en gruppet. 

1. Vælg gruppen på gruppelisten. 

2. Klik på knappen Fjern gruppe øverst på Gruppesiden.*** 
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5 Visning og håndtering af hændelser 
Siden hændelser indeholder en liste over hændelser, som er modtaget fra panelerne. 
Hændelseslisten opdateres, hver gang CMS modtager en ny alarm eller en ny 
hændelsesmeddelelse (f.eks. Strømsvigt, System tilkobler) fra det monitorerede panel. 

 

Hændelseslisten indeholder følgende oplysninger: 

 Hændelses-ID: Viser nummeret på hændelsen på listen. Symbolet ud for hændelses-ID 
angiver følgende: 

Ikon Beskrivelse Eksempel 

 
Kameraproblemer, kamera 
vises 

 

 Alarm Panikalarm, Perimeteralarm, osv. 

 
Advarsel Telefonlinjefejl, Kontrolpanel - lavt 

batteriniveau. 

 Information Genopret perimeter, Annullér alarm osv. 

 Åben/lukket Tilkoble væk, Tilkoble hjemme, Frakoble,  
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Ikon Beskrivelse Eksempel 

 
Offline Gik offline 

 
Online Er kommet online 

 X 10 til/fra  

 Type: Viser advarselstypen, f.eks. "kontrolpanel - lavt batteriniveau". 

 Billeder: Når videoen er tilgængelig, vises kameraikonet [ ]. Klik på ikonet for at se enten 
live video eller afspilning. 

 Enhed/bruger: Definerer enheden eller zonen i den bygning, hvor hændelsen fandt sted. 

 Panel-ID: Viser kontrolpanelets ID. 

 Konto: Viser det kontonummer, som panelet anvender til at rapportere til CMS. 

 Tid: Viser den dato og det klokkeslæt, hvor hændelsen ankom til serveren. Dette tidspunkt 
betegner servertidspunktet. Hændelser sorteres efter det tidspunkt, hvor de sidst blev 
opdateret (en hændelse kan opdateres med flere data, f.eks. et nyt billede, efter første gang 
den ankom til PowerManage).  

Bemærk: Afkrydsningsfeltet i slutningen af rækken kan anvendes til at definere, om hændelsen 
blev behandlet eller ej. "Behandlet" betyder, at hændelse blev set af administrator eller 
operatør. Konvolutikonet viser, om en e-mail/SMS/MMS-besked blev sendt. 

Når en hændelse er behandlet, opdateres Hændelseskolonnen i Panellisten.  

Bemærk: Efter ændring af hændelsen til behandlet, kan den ikke ændres tilbage. 

5.1 Søgning efter og visning af hændelsesdata 
Når du ser på hændelsessiden, er det også muligt at: 

 Klikke på navnet i kolonnen for at sortere efter dette felt. 

 Bruge Søgefeltet for at søge efter specifikke data eller bruge rullelisterne til at få vist data, 
der er baseret på konkrete forespørgsler. 

 Klikke på Flere værdier for at få vist yderligere oplysninger. 

5.2 Visuel kontrol af alarmer og hændelser 
PowerManage arbejder med forskellige alarmautomationsprogrammer til at vise streaming-
video og hændelsesspecifik video på CMS. 

Hvis kameraikonet [ ] vises i kolonnen Billeder, er visuel kontrol tilgængelig med henblik på 
placeringen af hændelsen. Hvis f.eks. en alarmmeddelelse ankommer til CMS, klikker 
operatøren på kameraikonet for at få vist videooptagelser fra det overvågede område, og 
bekræfter derefter, om en forstyrrelse eller kriminel handling er i gang for øjeblikket. 
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 Vælg Direkte visning for at se realtids video i den valgte placering (hvis relevant). 

 Vælg PIR-kameraer for at se on-demand-billeder, som blev optaget af et af PIR-
kameraerne, der er installeret på placeringen (hvis relevant). 

 Vælg Afspilning for at se video-segmenter, der blev optaget tidligere. For at gemme et 
afspillet billede skal du højre-klikke på billedet, klikke på Gem billede som og angive et 
filnavn og en mappe. 
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6 Arbejde med processer 
Visse panelrelaterede opgaver kan ikke udføres umiddelbart af PowerManage (f.eks. skal et 
panel kontaktes) og håndteres som en baggrundsproces. Siden Processer indeholder en liste 
over baggrundsopgaver, der blev gennemført af PowerManage, eller som stadig er i gang.  

En proces har normalt en bruger (opretteren) og et panel (processen udføres på) tilknyttet. 

Siden Processer er nyttig, hvis du vil kontrollere status på en baggrundsopgave eller annullere 
den. 

 

Siden Processer indeholder følgende oplysninger: 

 Proces: Viser procesnavnet. 

 Status: Viser status for processen: 

o Lykkedes: Processen lykkedes. 

o Start: Processen er startet, og en kvittering er modtaget fra panelet. 

o Behandlet: Denne status viser, at panelet er i gang med at oprette forbindelse. 

o Mislykket: Processen mislykkedes. 

 Detaljer: Hvis processen mislykkedes, vises en beskrivelse af fejlen. 
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 Panel-ID: Viser kontrolpanelets ID. Du kan klikke på panelets ID-nummer for at få vist 
detaljer om det pågældende panel. 

 Bruger: Viser navnet på den bruger, der har indledt processen. 

 Startet: Viser dato og klokkeslæt, hvor processen startede. 

 Varighed: Viser varigheden af processen (den maksimale varighed er 1 time). 

 Behandlet afkrydsningsfelt: PowerManage muliggør manuel styring af, hvilke processer 
der blev gennemgået af en person. Markér dette afkrydsningsfelt for processen, der blev 
behandlet. 

Visning af data 

Ved visning af dataene kan du: 

 Klikke på navnet i kolonnen for at sortere efter dette felt. 

 Bruge Søgefeltet for at søge efter specifikke data eller bruge rullelisterne til at få vist data, 
der er baseret på konkrete forespørgsler. 

 Klikke på Flere værdier for at få vist yderligere oplysninger. 

6.1 Stoppe en proces 
Hvis det er nødvendigt, kan du vælge en proces og stoppe den ved at klikke på knappen Stop i 
øverste højre hjørne af Processiden. 
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7 Udførelse af administrative opgaver 
Systemsiden gør det muligt at udføre forskellige administrative opgaver, herunder følgende: 

 Håndtering af brugere, herunder administration af brugerkonti, administration af brugerroller 
og visning af brugerens handlingslogfiler. 

 Udførelse af fejlfinding, herunder: 

o Tilføjelse, fjernelse og udskiftning af software-opgraderinger. 

o Håndtering af basiskonfigurationer. 

o Håndtering af Se og føl pakker. 
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7.1 Brugeradministration 
PowerManage omfatter følgende typer brugere: 

 Superadmin.: Dette er den primære bruger med det højeste niveau af tilladelser og 
egenskaber, ansvarlig for oprettelse og sletning af almindelige administratorer. Denne 
bruger kan ikke slettes. 

 Administrator: Almindelige administratorer kan udføre alle opgaver, bortset fra sletning af 
en anden administratorkonto. Administratorer kan oprette operatører og brugerroller og 
definere adgangsrettigheder for operatører ved at knytte dem til roller. 

 Grupper: Grupper oprettes for nemt at administrere et sæt paneler. Hvert panel kan knyttes 
til en enkelt gruppe.  

 Roller: Disse er adgangsrettigheder, der er givet til grupper. 

 Operatør: Operatører er i stand til at få adgang til specifikke grupper af paneler for at se 
og/eller udføre handlinger (f.eks. vedligeholdelse, til-/frakobling, osv. ) baseret på 
adgangsrettigheder. 

 Slutbruger: Slutbrugere er brugere af panelet i hjemmet ved hjælp af mobil-web-adgang 
(dvs. interaktivt) for at få adgang til panelet. Slutbrugeren kan indstille og frakoble panelet, 
se status for detektorer, hente alarmer og hente billede-/videokontroller. 

Menuen Brugeradministration giver dig mulighed for at oprette eller fjerne brugere, definere 
og ændre brugerroller og se en logfil over brugerens handlinger. 
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Definere en ny bruger 
1. Klik på Brugerlinket på Systemsiden for at få vist Brugerlisten. 

 

2. Klik på knappen Tilføj bruger i øverste højre hjørne af Brugerlisten. Siden Tilføj Bruger 
vises. 
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3. Indtast følgende oplysninger: 

o Fulde navn: Indtast brugerens fulde navn. 

o E-mail-adresse: Indtast brugerens e-mail-adresse. Dette er den e-mail-adresse, der 
skal bruges, når du logger på systemet. 

o Telefon: Indtast et telefonnummer for brugeren. 

o Land: Vælg et land for brugeren. 

o Tilhører rolle: Vælg en administrator eller en tidligere oprettet rolle. 

o Adgangskode: Definér en adgangskode til brugeren. Dette er den adgangskode, 
som brugeren skal anvende, når vedkommende logger på systemet. Tast 
adgangskoden igen for bekræftelse: 

4. Klik på Gem ændringer for at gemme den nye bruger. 

Suspension af en bruger 
Du kan om nødvendigt suspendere en brugers konto. For at gøre dette skal du vælge en bruger 
eller flere brugere og klikke på knappen Toggle suspenderet bruger. For at frigøre brugeren 
skal du klikke på Toggle suspenderet bruger igen. 

 

Definition af brugerroller 
En rolle definerer en type bruger. En rolle definerer bl.a. det sæt tilladelser, der er tilgængelige 
for brugere: hvilke paneler der er tilgængelig for brugere tildelt denne rolle, og hvilket sæt 
PowerManage-funktioner der er tilladt.  

Siden Rolleliste indeholder en liste over roller, hvem der oprettede rollen, typen og giver 
mulighed for ændring af tilladelserne til denne rolle. 
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Sådan defineres en rolle: 

1. I Rollelisten skal du klikke på knappen Tilføj rolle i øverste højre hjørne af siden. Siden 
Tilføj rolle vises. 

 

2. Definér et navn til rollen. 

3. På rullelisten Type skal du vælge rolletypen. 

4. Under Enhedsgrupper vælges for hvilke grupper af paneler, rollen vil være gældende. 

5. Klik på Gem ændringer for at gemme rollen. Den nye rolle tilføjes til Rollelisten. 

6. I Rollelisten skal du finde den rolle, du har tilføjet, og klikke på Tilladelser. 

7. Vælg "tillad" eller "afslå" for at bestemme de handlinger, denne rolle vil tillade i 
panelerne, grupperne, hændelserne og processerne. 
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8. Klik på Gem ændringer for at gemme tilladelserne. 

Visning af brugerhandlingslogfilen 
Brugerhandlingslogfilen gør det muligt at få vist en liste over handlinger pr. bruger, det 
tidspunkt hvor handlingen fandt sted og en beskrivelse af handlingen. 

 For at se Brugerhandlingslogfilen skal du vælge Brugerhandlingslogfilen på 
Systemsiden. 
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7.2 Tilføjelse af en hændelsesrapporteringsforbindelse til en 
central monitoreringsstation 

Du kan tilføje en forbindelse til en central monitoreringsstation (CMS)'s 
alarmmodtagelsescenter, gennem hvilket PowerManage er i stand til at rapportere hændelser. 
Dette gøres i systemsiden eller via administrationskonsollen (se Central stationsrapportering). 

Sådan tilføjes en CMS til systemet: 

1. På siden skal du klikke på Centrale stationer i Systemvedligeholdelseskolonnen. 

2. Klik på knappen Tilføj Central station. 
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3. I feltet Navn skal du indtaste et navn til stationen. 

4. I feltet Type skal du vælge den egnede protokol afhængigt af monitoreringsstationens 
software. 

Type: Protokol : 

Vælg Surgard, hvis du bruger MasterMind-løsningen 
eller enhver anden monitoreringsstations 
automationssoftware ved hjælp af MLR2-protokol. 

Bemærk: Understøttelse af billeder til visuel kontrol vil 
kun være tilgængelige ved hjælp af One-click-
metoden. 

MLR 2 Kontakt-id 

MLR 2 SIA-L2 

MLR 2 SIA L3 

Vælg FEP til integrering med BOLD's 
Manitousoftware. 

FEP XML/CID 

FEP XML/SIA 

FEP XML-SYS 

Vælg Vis-NAP til enhver monitoreringsstations 
softwareudbyder, der understøtter Visonic's protokol 
(f.eks. ESI, IBS). 

VIS NAP/Visonic 

VIS NAP/CID 

VIS NAP/SIA 

5. Definér følgende indstillinger: 

 Hjerteslag: Definerer den hastighed, i sekunder, ved hvilken systemet kontrollerer 
forbindelsens status. 

 Tiden til forsøg igen: Angiver den hastighed, hvormed det nye forsøg vil blive udført. 



Udførelse af administrative opgaver 

D-305184 PowerManage Brugervejledning  67 

 Nyt forsøg - tælling: Definerer antallet af forsøg, der er tilladt, hvis hjerteslaget svigter. 

 Tilslutningstype: Vælg forbindelsestypen, f.eks. TCP eller serielt.  
Afhængigt af forbindelsestypen skal du enten angive IP-adressen (også værtsnavn, 
domæne) og port (TCP), eller forbindelsestypen (serielt). 

6. Klik på knappen Gem ændringer. 

På næste side er det muligt at vælge afkrydsningsfeltet Udskudt - for central stationer, hvor 
hændelser bør godkendes via API. 

 

Sådan knyttes en gruppe af paneler til CMS: 

1. På siden Grupper skal du klikke på navnet på den pågældende panelgruppe. 

2. Fra listen Central station skal du vælge CMS-navnet. 

3. Fra listen Rapportprotokol kan du vælge den relevante rapportprotokol (se tabellen i 
proceduren Tilføj central monitoreringsstation ovenfor).  

4. I listen Rapporttype kan du vælge typen af meddelelser. 
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5. Klik på knappen Gem ændringer. 

Bemærk: Du kan også tilføje CMS'er til systemet på PowerManage Management-konsollen (se 
Central stationsrapportering). 

7.3 Fejlfinding 
Menuen Fejlfinding giver dig mulighed for at administrere PowerManage-softwareversioner og 
-opgraderinger, administrere basiskonfigurationer og administrere programtemaer (Se og føl). 

Håndtering af basiskonfigurationer. 
Indstillingen Håndtere basiskonfigurationer i Fejlfindingsmenuen viser en liste over 
konfigurationer. Du kan klikke på knappen Fjern konfigurationer for at slette konfigurationen. 

For at få yderligere oplysninger om arbejde med konfigurationer se Arbejde med 
konfigurationer. 

7.4 Servervedligeholdelse 
Dette felt giver dig mulighed for at udføre følgende handlinger: 

 Definere centrale stationer (se Central stationsrapportering)  

 Definere serverkonfiguration 

 Se, starte og/eller stoppe systemtjenester 

 Få vist systemstatistikker 

 Få vist systemhændelseslogfiler 

Bemærk: Rådfør dig med Visonic teknisk support, før du udfører disse operationer! 
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8 Beskrivelse af ikoner 
Dette afsnit indeholder en liste over de forskellige ikoner, der bruges i PowerManage-interfacet. 
 

Ikon Beskrivelse Eksempel 

 
Kameraproblemer, kamera vises  

 Alarm Panikalarm, Perimeteralarm, osv. 

 
Advarsel Telefonlinjefejl, Kontrolpanel - lavt batteriniveau. 

 Information Genopret perimeter, Annullér alarm osv. 

 Åben/lukket Tilkoble væk, Tilkoble hjemme, Frakoble,  

 
Offline Gik offline 

 
Online Er kommet online 

 X 10 til/fra  

 Modul PowerLink offline  

 Modul PowerLink online  

 Modul GPRS offline  

 Modul GPRS online  

 
GPRS online, KA deaktiveret  

 
GPRS offline, KA deaktiveret   

 
Tilkoble væk  

 
Tilkoble hjemme  

 
Frakoble  

  
Antal sendte meddelelser til 
slutbruger 

Alle sendte meddelelser inkl. e-mail/SMS/MMS  

 
Video-on-demand, direkte 
visning (Live View) 
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9 PowerManage-administrationskonsol 

9.1 Indledning 
PowerManage-administrationskonsollen gør det muligt at fastlægge en global politik (dvs. ikke 
relateret til et specifikt alarmsystem) for forskellige PowerManage-funktioner. 

PowerManage-administrationskonsollen bruges normalt kun af IT-chefen eller en person, som 
styrer den faktiske servermaskine, opsætter netværk og definerer globale konfigurationer. 

9.2 Introduktion 
Login  
Du kan få adgang til administrationskonsollen ved hjælp af PowerManage-serverens tastatur og 
skærm. 

Lokal adgang 

Man kan få adgang til konsollen lokalt ved at tilslutte et tastatur (USB eller PS/ 2) og en skærm 
(VGA) direkte til serveren. 

Fjernadgang 

Administrationskonsollen er tilgængelige via SSH. 

Visonic anbefaler brug af "PuTTY" – et gratis SSH-klientprogram til Microsoft Windows, som 
kan downloades via internettet.  

Arbejde med PowerManage-administrationskonsollen 
Når du bruger PowerManage-administrationskonsollen, skal du vælge et menupunkt (højre 
side) eller en parameter (venstre side) med musen: 

1. Brug pil op og pil ned for at flytte op og ned i menuerne. 

 Tryk på <Enter> for at vælge en menu og få vist relevante parametre på venstre side.  
Et tryk på <Enter> vælger eller fravælger også en indstilling og viser et X ud for 
parameteren. 

 Tryk på <Tab> for at gå fra menutræstrukturen til parameterpanelet eller i modsat 
retning. 

 Tryk <Space> for at redigere et felt. 

 Tryk på venstre pil for at lukke en gren i træstrukturen eller for at gå et niveau tilbage i 
menuen. 

 Tryk på <F12> for at forlade konsollen. 
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9.3 Opsætning af afsendelse af e-mail 
Følgende opsætning er nødvendig for at aktivere alle e-mail-relaterede funktioner i 
PowerManage-serveren, f.eks. afsendelse af e-mail-meddelelser: 

 Et værtsnavn skal indstilles med DNS-registreringer af type A og PTR til den 
PowerManage-server, der skal bruges til at sende e-mail. Dette er det navn, der vises i e-
mail-meddelelsen som afsenderens e-mail-adresse, 

 DNS-serverens IP-adresse. Disse oplysninger er sædvanligvis tilgængelige fra din 
internetudbyder. 

 Opsætning af en mail-udvekslingspost (MX-post). Dette gøres normalt af din 
domæneregistrator. 

 Sørg for kommunikation på port 25 kan komme på internettet. Dette er konfigureret i 
netværksudstyret (f.eks. Firewall, gateway) som PowerManage er tilsluttet (det er ikke 
konfigureret via PowerManage-administrationskonsollen).  

Definition af eksterne e-mail-serverindstillinger 
I E-mail-indstillinger kan du konfigurere PowerManage til at sende e-mails via en ekstern 
SMTP-server. 

Bemærk: Den interne server fungerer som standard og kræver ikke nogen konfigurationer. Hvis 
du vil bruge din egen eksterne mail-server, skal du konfigurere den som beskrevet nedenfor. 

1. I Hovedmenuen skal du vælge Systemkonfiguration>Netværksindstillinger. 

2. Vælg E-mail-indstillinger. 
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3. Vælg indstillingen Brug ekstern mailserver. 

4. Definér SMTP-Relay-godkendelse. Indtast SMTP-login (serverbrugernavn), SMTP-
adgangskode og derefter SMTP-serverens værtsnavn. 

5. I feltet Indsæt DNS-navn skal du indtaste PowerManages DNS-servernavn.  

6. Vælg og tryk på Anvend. 

Bemærk: Den interne e-mail-server fungerer som standard uden yderligere konfigurationer. 
De beskrevne indstillinger er kun nødvendige, hvis der anvendes ekstern mail-server. 
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Indstillinger i forbindelse med Opsætning af beskedfunktionen 
I menuen Beskedindstillinger kan du opsætte PowerManage til at sende beskeder via e-mail, 
e-mail med video som vedhæftet fil, SMS og/eller MMS til slutbrugeren  

F.eks. er PowerManage-serveren forsynet med en beskedmægler til SMS kaldet "Celtius". 
Desuden kan serveren også kommunikere med andre fjernbeskedsmæglere, der kan levere 
SMS'en. 

1. I Hovedmenuen vælges Applikationskonfiguration>Slutbrugermeddelelse> 
Beskedindstillinger. 

 

 

2. Følgende indstillinger er tilgængelige: 

o Aktivér e-mail: Definerer, om e-mail-beskeder sendes til slutbrugeren. 

o Aktivér vedhæft video: Definerer, om videoer kan sendes som vedhæftet fil med e-
mail-beskeder. 

o Aktivér SMS: Definerer en beskedmægler til at sende SMS-beskeder. Indtast login og 
adgangskode for at anvende denne service. 

o Aktivér MMS: Definerer en beskedmægler til at sende MMS-beskeder og den 
maksimale størrelse på videoen som vedhæftet fil. Indtast login og adgangskode for at 
anvende denne service. 

3. Ændr indstillingerne efter behov og vælg Anvend ændringer for at gemme ændringerne 
og genstarte tjenesterne.  
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Afsendelser af serveradvarsler til en administrator via e-mail 
PowerManage har mulighed for at underrette administratoren om særlige hændelser, f.eks. 
tjenester, der genstartes, eller højt ressourceforbrug. For at oprette e-mail-advarsler til 
systemadministratoren skal du definere e-mail-adressen, som meddelelser skal sendes til. 

1. I Hovedmenuen vælges Vedligeholdelse>Admin. meddelelses-e-mail. 

 

2. Indtast de e-mail-adresser, som e-mail-meddelelserne stammer fra, og de adresser, som e-
mail-advarsler skal sendes til. 

3. Vælg Anvend for at gemme konfigurationen.  

9.4 Afsendelse af SMS og MMS-beskeder 
MMS og SMS sendes af PowerManage-serveren ved hjælp af en add-on-modemenhed, der 
tilsluttes til en seriel port på serveren. 

For at kunne sende SMS-beskeder skal du sørge for, at denne tjeneste er aktiveret hos 
beskedmægleren. Derefter defineres, hvilken seriel port (ttyS0, ttyM0, ttyM1, ttyM2, ttyM3) der 
skal bruges til at sende meddelelser (Systemkonfiguration>Serielle porte). 

Bemærk: Moxa-porte korrelerer med de fire sorte ledninger, der er tilsluttet bag på serveren 
mærket P1 til P4; hvor: Ttym0 er relateret til P1, ttyM1 er relateret til P2 osv.  

Konfiguration af indstillinger for at kunne sende MMS-beskeder svarer til SMS-konfigurationen, 
med tilføjelsen af en maksimal størrelse på videoer sendt som vedhæftede filer. Derudover skal 
mobiltelefonudbyderens oplysninger være defineret. Når et MMS-modem defineres, skal du 
sørge for, at SMS-modemmet også er tilsluttet, defineret og har et funktionsdygtigt SIM-kort.  

1. I Hovedmenuen vælges Applikationskonfiguration>Slutbrugermeddelelse> 
Beskedindstillinger>Celtius-konfiguration>Modemkonfiguration.  
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2. Vælg indstillingen SMS-modem for at definere portnavnet til SMS-beskeder. Tryk på tasten 
<Enter> eller <Space> (mellemrumstasten) for at bladre mellem funktionerne. 

3. Vælg indstillingen MMS-modem for at definere portnavnet til MMS-beskeder. Tryk på tasten 
<Enter> eller <Space> (mellemrumstasten) for at bladre mellem funktionerne. 

4. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 

Bemærk: Værdier i billederne anvendes udelukkende som eksempler. Hver MMS-leverandør 
kræver forskellige indstillinger. 

I menutræet skal du vælge MMS-afsender og indtaste det nummer, der skal tastes, for at 
sende en MMS. 

  

5. Definér oplysningerne på den mobiltelefonudbyder, der er ansvarlig for modemmets SIM-
kort i menuen Udbyderkonfiguration (denne information findes sædvanligvis på 
mobiltelefonudbyderens hjemmeside.) 
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6. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 

7. Gå til Indstillinger>Systemkonfiguration>Serielle porte og vælg den relevante 
hastighed til SMS- og MMS-porte. 

 

8. Sørg for, at disse indstillinger, er de egentlige fysiske egenskaber. 

9. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 
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9.5 Definition af SMS-mæglere 
For at sende SMS-beskeder er det nødvendigt at definere SMS-mæglere. Det er også muligt at 
definere GSM-modemmets wake-up indstillinger.  

Tilføjelse af en SMS-mægler 
Følg nedenstående trin for at tilføje en ny SMS-mægler. 

1. Vælg Indstillinger>Applikationskonfiguration>SMS-mæglere. 

2. Under SMS-mæglere skal du vælge Tilføj en ny mægler.  

 

3. Vælg mæglertypen: Modem eller SMS overalt. 

4. Definér mæglernavnet. 

5. Vælg den serielle port, der skal bruges til kommunikation. 

6. Under Forsøg igen skal du vælge det antal gentagelsesforsøg, der vil blive tilladt. 

7. Under Timeout, angives timeout i sekunder. 

8. Indtast en beskrivelse af SMS-mægleren. 

9. Klik på Tilføj mægler. 
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Definition af en SMS-mægler til testformål 
IndstillingenTest giver dig mulighed for at definere og teste SMS-mæglerindstillingerne. 

1. I Hovedmenuen skal du vælge Indstillinger>Applikationskonfiguration> 
SMS-mæglere. 

2. Vælg indstillingen Test.  

 

3. Definér følgende parametre: 

o SMS-mæglerens afsendertelefonnummer 

o SMS-mæglerens login 

o SMS-mæglerens adgangskode 

o SMS-mæglerens beskrivelse. 

4. Vælg Tilføj mægler eller Slet mægler. 

Definition af GSM-modemmets wake-up indstillinger 
1. I Hovedmenuen skal du vælge Indstillinger>Applikationskonfiguration> 

SMS-mæglere. 

2. Vælg GSM-modem-wake-up.  

3. Brug piltasterne op/ned til at vælge de serielle porte, antallet gentagelsesforsøg og timeout.   

I denne menu kan du også: 

o Definere en beskrivelse af SMS-mægleren 

o Tilføj en ny mægler 

o Slette en mægler. 
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9.6 Opsætning af "Always-on"-meddelelse 
PowerManage-serveren kan opretholde en konstant åben (Always-on-tilstand) 
kommunikationskanal med PowerMaster og PowerMax-type kontrolpaneler. Dette gør det 
lettere at ændre konfigurationen, tilkoble og frakoble panelet eller få vist logfilerne. Når denne 
funktion er valgt, bruges GPRS-kommunikationen konstant.   

Denne funktion er kun nødvendig for GPRS-baserede kontrolpaneler, eftersom 
bredbåndsbaserede kontrolpaneler normalt spørger serveren oftere.  

1. I Hovedmenuen vælges Applikationskonfiguration>Andre indstillinger>Session 
timeout. 
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2. Vælg indstillingen Uendelig timeout, som derefter angives m X. Når denne indstilling er 
aktiveret, er indstillingen Session timeout (sekunder) deaktiveret. 

 

9.7 Afsendelse af advarsler, når panelkommunikation svigter 
PowerManage er i stand til at sende e-mail/SMS-beskeder, hvis panelet ikke kan sende "keep-
alive"-rapporter til PowerManage. Aktivering af denne indstilling gælder for alle GPRS- og 
bredbåndsbaserede systemer, der er tilsluttet serveren. Instruktioner for hver type system 
følger. Kontaktpersonens e-mail-adresse, som bruges til at sende e-mail-beskeder, er defineret i 
Generel panelinformation i PowerManage-webinterface. 

Sådan indstilles afsendelse af panel-er-online/offline advarselsmeddelelser til GPRS-
systemer: 

1. I Hovedmenuen vælges Applikationskonfiguration> GSM/GPRS-paneler. 
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2. Vælg indstillingen Send e-mail on/offline, som så angives med X for at aktivere afsendelse 
af e-mail, når panelet går online/offline. 

3. Vælg indstillingen Send SMS on/off-line, som så angives med X for at aktivere afsendelse 
af SMS, når panelet går online/offline. 

4. Indstil modemparametrene efter behov.    

5. Vælg Anvend ændringer for at gemme indstillingerne. 

Sådan indstilles afsendelse af panel-er-online/offline advarselsmeddelelser til 
bredbåndssystemer: 

1. I Hovedmenuen vælges Applikationskonfiguration>bredbåndspaneler. 

 

2. Vælg indstillingen Send e-mail on/offline, som så angives med X for at aktivere afsendelse 
af e-mail, når panelet går online/offline. 

3. Vælg indstillingen Send SMS on/off-line, som så angives med X for at aktivere afsendelse 
af SMS, når panelet går online/offline. 

4. Vælg Anvend ændringer for at gemme indstillingerne. 

9.8 Opsætning af lokal redundans 
Lokal redundans gør synkronisering af data mellem to servere mulig for at sikre, at i tilfælde af 
at en af serverne svigter, vil den anden automatisk begynde at arbejde og sikre 
gennemskuelighed af alle tjenester.  

Redundans konfigureres mellem to servere med identisk hardwarekonfiguration. 
Redundansmekanismen bruger et byte-niveau af synkronisering mellem den primære og den 
sekundære server, som opnås ved brug af DRBD og Pacemaker cluster stak for at sikre, at 
systemet forbliver funktionsdygtigt efter en lokal komponentfejl. 

Advarsel! Redundans skal indstilles efter indledende serverinstallation. Serverens hardware 
skal understøtte redundans (se nedenfor). Efter opsætning af redundans, kan det ikke fortrydes 
uden geninstallation af serveren. 
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Opsætning af redundans kræver følgende: 

 To servere med en fysisk forbindelse mellem dem    

 To netværksforbindelser på hver server  

Neværksforbinderne er som følger: 

 NIC 1 = eth0/2/3 = bruges til at oprette forbindelse til internettet (paneler) 

 NIC 2 = eth1 = Forbinder den ene server til den anden 

 *NIC 3 = eth2 = ubrugt 

 *NIC 4 = eth3 = ubrugt 

* Gælder udelukkende for HP G8-servermodeller 

For hver server skal der først defineres en IP-adresse til eth1 og derefter til eth0. 

Advarsel: Der må ikke defineres andre indstillinger før aktivering af redundans. 
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Sådan aktiveres redundans: 

1. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Systemkonfiguration >Redundansindstillinger. 

 

2. Vælg indstillingen Aktivér redundans, som derefter angives med X. 

3. Definér en virtuel og en peer-IP-adresse til redundans (for at hjælpe med til at fremskynde 
kommunikation). 

4. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 

5. Genstart netværkstjenester. 

Bemærk: Dette vil afbryde den aktuelle session. 

Bemærk: For at få vist den aktuelle status for redundans skal du gå til 
Indstillinger>Systemkonfiguration>Redundansindstillinger>Monitor. 
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Der er ingen meddelelse i logfilen om, at en redundanshændelse er sket. 

Via Monitormenuen er det muligt at se den primære og sekundære servers status. 

9.9 Opsætning af geografisk redundans 
Geografisk redundans øger yderligere PowerManage III systemets pålidelighed ved at levere et 
fjernsystem, som tjener som en driftsmæssig backup for det lokale system. 

Geo-redundansfunktionen opfylder følgende krav: 

 Fungerer på centre med et stand-alonesystem 

 Fungerer på centre med et lokalt redundanssystem 

 Både primære og sekundære centre arbejder som modtagere hele tiden  

 Master/slave-tilstand defineres manuelt af systemadministrator 

 Synkronisering foretages én gang om natten kl. 4.00 om morgenen lokal tid  

 Synkronisering foretages automatisk 

 Både databasen og filsystemet synkroniseres (*). 

(*) Filsystemet synkroniseres ved hjælp af værktøjet rsync med add-on intern logik for at 
nedsætte den tid og trafik, der er behov for til synkronisering. (for yderligere oplysninger se: 
http://rsync.samba.org) 

Konfigurationsproces: 

1. Konfigurér den sekundære server 

o Aktivér Geo-redundanstjenesten 

o Vælg slaverollen  

o Indtast IP-adresse på den primære server 
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2. Konfigurér den primære server 

o Aktivér Geo-redundanstjenesten 

o Vælg masterrollen  

o Indtast IP-adresse på den sekundære server 

o Indtast SSH-adgangskode på den sekundære server 

 

3. Kør den indledende synkronisering, tryk på ‘Anvend’ 
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Bemærk venligst: 

 Forbindelsen mellem de to centre anvender den IP, der er eksponeret på 
panelerne. Det er ikke nødvendigt at tilføje en dedikeret IP-adresse.  

 Synkronisering foretages én gang dagligt. Det betyder, at i tilfælde af et failover er 
de tabte data maksimalt fra de sidste 24 timers yderligere data. 

 Geo-master- og slaverollerne defineres af administratoren manuelt. 

 Slavecentret har en kort nedetid i synkroniseringens procestid. 

 Med henblik på korrekt installation skal alle 4 knudepunkter være online ved den 
indledende Geo-redundansopsætning. 

9.10 Visning af logfiler 
Følgende typer logfiler kan ses med henblik på fejlfinding: 

 Direkte visning: Tillader visning af ufiltrerede logfiler, mens de finder sted. 

 Servicelogfiler: Tillader visning af logfiler for en bestemt service/modul. 

 Enhedslogfiler: Tillad visning af logfiler pr. enhed. 

 Syslog-niveau: Tillader visning af logfiler pr. hændelsestype. 

Se direkte (live) Logfil 

 For at få vist direkte (live) hændelseslogfiler skal du vælge Indstillinger>Logger>Direkte 
logfil. 

 For at stoppe visning af direkte logfiler skal du trykke på <Ctrl>+<C>. 
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Applikationsprofiler 
På siden Applikationsprofiler kan du vælge den type meddelelse, der skal vises i de 
forskellige typer logfiler. 

1. For at få vist logfiler for en bestemt service eller modul skal du vælge 
Indstillinger>Logger>Applikationsprofiler. 

 

2. For at vælge de typer meddelelser, der skal vises i de forskellige servicelogfiler skal du 
navigere på denne side ved at trykke på piletasterne.  

o For at aktivere en meddelelsestype til en bestemt logfil skal du trykke på <Space> 
(mellemrumstasten), når markøren er i det relevante felt. 

o For at aktivere en meddelelsestype til at blive vist i alle servicelogfiler skal du navigere 
til toppen af den specifikke kolonne og trykke på <Space>. 

o For at aktivere en servicelogfil til at vise alle meddelelsestyper skal du navigere til 
starten af en bestemt række og trykke på <Space>. 

Følgende servicelogfiler er tilgængelige: 

o pic_sender: Billedafsender til MMS og e-mail. 

o pir_film: Modtager billeder fra PIR-kameraer. 

o sia_server: GPRS-kommunikation. 

o evt_sender: Videresender hændelser til CMS. 

o msg_sender: SMS-afsender til SMS og e-mail. 

o ipmp_xmlrpc: Web GUI 

o pnet_update: PowerLink Keep-alive-meddelelser. 

o pnet_server: Generel PowerLink-kommunikation. 

o repo_sync: Synkronisering af PowerManage med Repository-serveren. 

o pnet_notify: PowerLink-hændelser. 
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3. Vælg det modul, som du ønsker at få vist logfiler for, og vælg derefter Anvend. 

En service fra ovenstående liste kan startes og stoppes vha. en shell-kommando til at starte 
service/stoppe service. 

Følgende emner kan synkroniseres med Repository-serveren: XML, PO, panel-software-
opgradering. 

Én gang om dagen åbner PowerManage lageret og trækker de filer ud, der skal opdateres. 

Enhedslogfiler 
Sådan vises logfiler til en bestemt enhed: 

1. Vælg Indstillinger>Logger>Enhedslogfil. 

2. Indtast ID til kontrolpanelet. 

3. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 
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Opsætning af informationslogningsniveauet 
Sådan konfigureres det, hvilke typer hændelser der vil blive logget af PowerManage-
serveren: 

1. Vælg Indstillinger>Logger> Syslog-niveau. 

 

2. Vælg log-niveauet, f.eks. advarsel, fejl eller oplysninger. Bemærk, at kun fejlfinding, info, 
advarselsniveauer eksisterer. 

3. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 

Bemærk: til almindeligt brug anbefales det at vælge "Info" for at forhindre meddelelsesoverløb. 

9.11 Sikkerhedskopiering og gendannelse 
PowerManage giver mulighed for sikkerhedskopiering og gendannelse (hvis nødvendigt) af 
konfigurationsfilen, hændelserne og panelinformationen på en ekstern FTP-server. 

Sådan sikkerhedskopieres PowerManage-data: 

1. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Vedligeholdelse>Backup/Gendannelse. 
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2. I feltet Dump filnavn skal du indtaste et navn til backup-filen. 

3. Definér FTP-placeringen: server IP-adresse, fuldstændig sti (mappe) hvor backup-filen skal 
gemmes, FTP-brugernavnet og FTP-adgangskoden.  

4. Vis mappe viser de eksisterende filer i denne mappe. 

5. Vælg indstillingen Backup. 

6. Backup-operationen pakker applikationsdataene og sender dem til FTP-fjernplaceringen. 

Bemærk: PowerManages tjenester vil være lukket ned, mens den er i backup-session, og vil 
automatisk være oppe igen, når sikkerhedskopieringen er færdig. 

Sådan gendannes PowerManage-data: 

1. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Vedligeholdelse>Backup/Gendannelse. 

2. Indtast navnet på backup-filen og FTP-oplysningerne for at hente filen. 

3. Vælg indstillingen Gendan. 
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9.12  Definition af PowerManages politik for alarmsystemer  
PowerManage gør det muligt at definere, hvordan alarmsystemer, der er tilknyttet 
PowerManage-serveren, bliver behandlet/håndteret. Særskilte politikker for GPRS-baserede 
systemer og bredbåndsbaserede systemer. 

GPRS-baserede alarmsystemer  
Sådan defineres politikken for GPRS/GSM-tilstand:  

1. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Applikationskonfiguration >GPRS/GSM-paneler. 

 

2. Definér relevante indstillinger: 

o Automatisk tilmelding: Tillader automatisk registrering af panelet, angivet med X. Hvis 
denne indstilling ikke er aktiveret, skal panel-ID defineres manuelt for at tillade arbejde 
med serveren.  

o Aktivér Keep-alive: Afgør, om panelet vil sende en meddelelse til serveren, som er 
"levende", i GPRS-protokollen, som er angivet med X.  
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Bemærk: Sådan konfigureres panelet til at "lytte" til meddelelser fra serveren: 

 I panellogfilen i installationstilstand skal du vælge Kommunikation, 
Up/download, GPRS op/ned og redigere følgende parametre: 

Panel SIM Tel (her redigeres panelets SIM-kortnummer.) 

1. opkalds-ID (her redigeres serverens SIM-kortnummer.)   

Bemærk: Hvis Keep-Alive-indstillingen ikke er aktiveret, vil serveren ikke være klar over dette, i 
tilfælde af at panelet frakobles, og panelet vil ikke længere være tilgængeligt på serveren! 

o Keep-alive-periode (minutter): Det interval i minutter, i hvilket Keep-Alive-
meddelelsen sendes fra panelet. 

o Ubesvarede Keep-Alives: Antallet af mistede Keep-Alive-meddelelser, der er tilladt fra 
panelet, angivet med X, før serveren erklærer, at kontrolpanelet er offline. 

o Send e-mail on/off-line: Giver mulighed for at sende en e-mail til slutbrugeren, hvis 
panelet skifter til offline, angivet med X. (Se Afsendelse af advarsler, når 
panelkommunikation svigter.) 

o Send SMS on/off-line: Gør det muligt at sende en SMS-besked til slutbrugeren, hvis 
panelet skifter til offline, hvilket så angives med X. (Se Afsendelse af advarsler, når 
panelkommunikation svigter.) 

o Modem: Modemsti som SMS-beskederne sendes via. Bruges også til at sende en 
wake-up-meddelelse. 

3. Vælg Anvend ændringer for at gemme indstillingerne. 

Bredbåndsalarmsystemer 
Sådan defineres bredbåndsbaseret politik: 

1. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Applikationskonfiguration >Bredbåndspaneler. 
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2. Definér de relevante indstillinger: 

o Automatisk tilmelding: Tillader automatisk registrering af panelet, som så angives 
med X. Hvis denne indstilling ikke er aktiveret, skal panel-ID defineres manuelt for at 
tillade arbejde med serveren. 

o Keep-Alive-periode (sek): Intervallet i sekunder, i hvilket Keep-Alive-meddelelsen 
sendes. 

o Mistede KA: Antallet af mistede Keep-Alive-meddelelser, der er tilladt, som så angives 
med X, før serveren erklærer, at kontrolpanelet er offline. 

o Send e-mail on/off-line: Gør det muligt at sende en e-mail til slutbrugeren, hvis panelet 
skifter til offline, hvilket så angives med X. (Se Afsendelse af advarsler, når 
panelkommunikation svigter.) 

o Send SMS on/off-line: Gør det muligt at sende en SMS-besked til slutbrugeren, hvis 
panelet skifter til offline, hvilket så angives med X. (Se Afsendelse af advarsler, når 
panelkommunikation svigter.) 

3. Vælg Anvend ændringer for at gemme indstillingerne. 
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9.13 Central stationsrapportering 
PowerManage kan knyttes til flere alarmmodtagecentre, hver med sit eget 
hændelseshåndteringssystem. Definition af en central station (CS) kræver definition af den 
faktiske kommunikationskanal, der er etableret mellem fjernstationerne (PowerManage) og den 
centrale station (MAS). Hver fysisk kanal skal være defineret i PowerManage.  

Sådan defineres en central stations kommunikationskanal: 

1. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Applikationskonfiguration>CMS-indstillinger> 
Tilføj et nyt CS for at definere en ny central station. 

 

2. I feltetCS-navn skal du indtaste navnet på den centrale station. 
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3. I feltet Type skal du vælge den egnede protokol afhængigt af monitoreringsstationens 
software: 

Type: Protokol : 

Vælg Surgard, hvis du bruger MasterMind-
løsningen eller enhver anden 
monitoreringsstations automationssoftware ved 
hjælp af MLR2-protokol. 

Bemærk: understøttelse af billeder til visuel 
kontrol vil kun være tilgængelig ved hjælp af 
One-click-metoden. Se afsnit 9.12 hvor dette er 
beskrevet 

MLR 2 Kontakt-id 

MLR 2 SIA-L2 

MLR 2 SIA L3 

Vælg FEP til integration med BOLD's Manitou-
software eller enhver FEP-kompatibel løsning. 

FEP XML/CID 

FEP XML/SIA 

FEP XML-SYS 

Vælg Vis-NAP til enhver monitoreringsstations 
softwareudbyder, der understøtter Visonic's 
protokol (f.eks. ESI). 

VIS NAP/Visonic 

VIS NAP/CID 

VIS NAP/SIA 

4. Definér følgende indstillinger: 

Udskudt: Dette er en ekstra central stationsindstilling, der giver mulighed for kun at 
sende hændelser, der er godkendt af klienten.  
 
I et sådant tilfælde modtager klienten en hændelse og beslutter, hvorvidt han vil sende 
eller undlade at sende denne hændelse til den centrale station. Hvis kunden beslutter at 
sende hændelsen, skal han godkende hændelsen.    

o Hjerteslag aktiveret: Hvis hjerteslag er aktiveret (angives med et X), vil systemet 
kontrollere status for forbindelsen ved den angivne hjerteslagshastighed.  

o Tiden til forsøg igen: Definerer den hastighed, med hvilken systemet forsøger at 
sende hændelsen igen. 

o Nyt forsøg - tælling: Definerer antallet af gentagelsesforsøg, der er tilladt, hvis 
hændelse ikke blev behandlet af den centrale station. 

o Tilslutningstype: Vælg forbindelsestypen f.eks. TCP eller serielt.  
Afhængigt af forbindelsestypen skal du enten angive IP-adressen (også værtsnavn, 
domæne) og port (TCP), eller forbindelsestypen (serielt). 

5. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. Navnet på den nye centrale station vises nu 
som en station i filialen CMS-indstillinger på det venstre panel. 

6. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Applikationskonfiguration>CMS-indstillinger> ny 
CS-gren. 

7. Tryk på <Enter>, vælg Tilføj et nyt link og tryk på <Enter> igen. 
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8. På skærmen Tilføj et nyt link skal du definere følgende: 

o Navn på link: Den centrale stations menu er systemkonfigurationen af den centrale 
station og forbinder de hændelsesregler, som omfatter protokol (CID, SIA osv. ), og 
filteret for hændelser (alarmer, advarsler, gendan), som skal sendes til den centrale 
station. Et link bruger CS konfigurationen. 

o Protokol : Definér, hvilke interne protokoller der anvendes (f.eks. MLR-2 kan indeholde 
mange typer interne protokoller). 

o Profil: Definér for hvilke hændelser visuel alarmkontrol vil blive tilladt. (Alle, advarsel, 
alarm, gendan, sikkerhed åben luk, kamera der bliver set, kameraproblemer, hjemme-
enhed on/off, hjemme-enhedsproblem, online, offline, meddelelse). 

9. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 

9.14 Konfiguration af lagerindstillinger 
Lageret indeholder en centralt placering for almindeligt anvendte filer, der kan downloades 
fra forskellige PowerManage-enheder, f.eks.: Licens, XML filer til specifikke 
panelstandarder, PO filer til oversættelse, panel-software-opgradering. Én gang dagligt 
åbner PowerManage lageret og downloader filer, der skal opdateres baseret på den profil, 
som er defineret på serveren.  
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Sådan defineres lagertilslutningsindstillinger: 

1. I Hovedmenuen vælges Indstillinger>Applikationskonfiguration> Lagerkonfiguration. 

 

2. Under Server defineres lagerets IP-adresse. 

3. Angiv brugernavn og adgangskode for at få adgang til serveren. 

4. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 

9.15 Licens 
Startende fra PowerManage 3.1 leveres licensen gennem cloud-forsyningsserveren AKA-
lageret. 

Antallet af maksimalt tilladte paneler på serveren ses i menuen Om under afsnittet “Grænser”. I 
dette tilfælde er serveren begrænset til, at der maks kan tilmeldes 12345 paneler. 
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9.16 Definition af indstillinger til et eksternt API (VDCP) 
Denne indstilling giver PowerManage mulighed for at integrere med tredjeparts Telco- 
faktureringsprogrammer via en North-Bound API (dvs. VDCP).  

Sådan defineres eksterne API-parametre:  

1. I Hovedmenuen skal du vælge Indstillinger>Applikationskonfiguration>SMS-mæglere. 

 

2. Definér TCP-porten, der skal bruges til at kommunikere med den eksterne API.  

3. Angiv brugernavn og adgangskode for at få adgang til serveren. 

4. Vælg Anvend for at gemme indstillingerne. 

9.17 Definition af PowerManage-applikationen Vis sprog  
I denne menu skal du vælge Vis sprog i PowerManage-applikationen.  

Det er muligt at vælge et sprog, som den grafiske brugergrænseflade vil blive præsenteret på.  

Det er muligt at vælge et sprog, som den grafiske brugergrænseflade vil blive præsenteret på.  

1. I Hovedmenuen skal du vælge Indstillinger>Applikationskonfiguration> 
Sprog. 
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2. Brug piltasterne op/ned til at vælge de serielle porte, antallet gentagelsesforsøg og 
timeout.  

3. Vælg Anvend.   

4. Genstart programmet. 

9.18  Applikationskonfiguration  Auto-tilmeldingsmaske 
Auto-tilmeldingsmasken tillader kun tilmelding af et defineret og begrænset sæt paneler til 
PowerManage-serveren.  

Kun paneler med et panel-id, der svarer til det sædvanlige udtryk i masken tilmeldes.. 

Eksempler på sædvanlige udtryk omfatter følgende: 

^$ symboler matcher start-/endepositionen i strengen. For eksempel:  ^A – kun panel-id’er, 
der starter med A (A3232C, A22300 etc.) tilmeldes. A$ - kun panel-id’er, der ender med A 
(32676A, DD323A, etc.) tilmeldes. 

 . (dot) matcher et enkelt tegn. For eksempel: a.c matcher "abc", ”a1c” etc., (i modsætning 
til [a.c], som kun matcher de nøjagtige tegn "a", ".", eller "c". 

* (asterisk) matcher det foregående element, nul eller flere gange. For eksempel: 
ab*c matcher "ac", "abc", "abbbc", etc. 

 [xyz]* matcher enhver kombination af de omsluttede tegn, som f.eks. "", "x", "y", "z", "zx", 
"zyx", "xyzzy" og så videre. 

.* (dot asterisk) matcher  ethvert symbol.  

[^…] er et NOT (IKKE) udtryk (inkludér alle, undtagen…) . Ethvert panel med et bestemt 
tegn tilmeldes IKKE. En bindestreg angiver et tegnsæt, der løber fra først til sidst.  For 
eksempel [^ 7-9] vil tillade tilmelding af ethvert panel-id, som ikke indeholder 7, 8 eller 9.   
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9.19  Diagnostik 
Panelaktivitet: Anvend et specifikt panel-id for at få flere oplysninger om panelstatus og 
hændelser. 

 

E-mailaktivitet: anvend en specifik e-mailadresse for at tjekke, hvilke e-mails der blev sendt til 
denne adresse. 
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9.20 Visuel bekræftelse af alarm 
PowerManage understøtter brugen af følgende systemer til visuel kontrol af alarmer:  

 BOLD Manitou: PowerManage understøtter protokollen, der anvendes af BOLD's Manitou.  
Protokollen vælges og konfigureres i dialogboksens menuer af PowerManage under 
installationen.  Integrationen gør det muligt for monitoreringsudbydere at få vist billeder 
(klip) relateret til hændelser, der indlejret i Manitou-applikationen.  

 One Click Enhver automationsoftware, der tillader et web-link (hyperlink) i 
hændelsesinformationen, kan bruges med PowerManage.  

I dette tilfælde anvendes MLR2-protokollen til at videregive hændelsesinformationen uden 
visuel information.  Når hændelsen er behandlet af monitoreringsudbyderen, klikker 
operatøren én gang på et web-link for at få vist de visuelle billeder (klip) fra det beskyttede 
område (link til hændelses-interface-bruger, som kun giver mulighed for at se de sidste 15 
hændelser i de sidste 5 minutter eller initialiserer video-on-demand til et bestemt panel og 
bruger). Operatøren kan derefter se de seneste hændelser på deres skærm eller 
tilstødende skærm sammen med de billeder, der hører til dem, på forlangende.  
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For at konfigurere one-click-funktionen i PowerManage skal du vælge MLR2 samt tilføje en 
ny bruger med "Hændelses-interface-brugerrollen" på Systemsiden på PowerManages 
hjemmeside (se 7.1.3).  

Denne metode kræver, at der tilføjes et enkelt link til hver konto i automationssoftwaren, i 
følgende format (sørg for at skrive eller kopiere/indsætte denne URL som én linie uden 
mellemrum. Parenteserne er også pladsholdere til brugerspecifikke oplysninger og må ikke 
indtastes):  

http://[powermanage-IP-
address]/extern/login/in/e/[user]/p/[password]?page=/event/video/account/[account 
number] 

Hvid: 

o [powermanage IP adresse] er adressen på PowerManages server.  

o [user] og [password] bruges til at aktivere hændelse-bruger-login til PowerManage med 
"hændelsesbrugerrollen" i PowerManage.  

o [account number] repræsenterer kontonummeret som registreret mod den pågældende 
konto i PowerManages hændelseslogfil.   Ikke klart, kan du præcisere denne konto er 

One-click-metoden bruges i vid udstrækning af flere monitoreringsudbydere herunder dem, 
der anvender MASterMind .  

 MASterMind med One-click: Hyperlinket tilføjes sædvanligvis til Mastermind som en del af 
definitionen af placeringen og kundeoplysningerne i en procedure eller en almindelig 
forsendelsesinstruktion (se det generelle forsendelseseksempel i følgende figur).  
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I den generelle forsendelsesinstruktion i ovenstående eksempel, er linket til 
monitoreringsbrugerkontoen angivet i forsendelsesinstruktionsfeltet vha. følgende syntaks 
(husk at inkludere "<" and ">". Udskift også teksten i parenteserne med de relevante 
brugerspecifikke oplysninger - parenteserne er pladsholdere og må ikke indtastes):  

<http://[powermanage-IP-
address]/extern/login/in/e/[user]/p/[password]?page=/event/video/account/[account 
number]> 
Hvid: 
o [powermanage IP adresse] er adressen på PowerManages server.  
o [user] og [password] bruges til at logge brugeren med "hændelses-brugerrollen" ind i 

PowerMaster. 
o [account number] repræsenterer kontonummeret som registreret mod den pågældende 

konto i PowerManages hændelseslogfil.  

5. Se eksempel i figuren ovenfor.  
o Visonic's videoprotokol ('Vis-NAP'): Visonic-specifik protokol, der tillader CMS-

leverandører at integrere med PowerManage.   
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A.  Slutbrugerlicensaftale 
VIGTIGT - LÆS DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE OMHYGGELIGT, FØR DU ÅBNER DISKPAKKEN, 
DOWNLOADER SOFTWARE ELELR INSTALLERER, KOPIERER ELER PÅ ANDEN VIS BRUGER SOFTWAREN.  

DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE ER EN JURIDISK AFTALE MELLEM DIG OG VISONIC LTD.  ("TYCO") OG 
REGULERER DIN BRUG AF DEN SOFTWARE, SOM LEDSAGER DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. SOFTWAREN 
INDHOLDER COMPUTERSOFTWARE OG KAN OMFATTE MEDIER, TRYKTE MATERIALER OG "ON-LINE" ELLER 
ELEKTRONISK DOKUMENTATION (SAMLET "SOFTWAREN").  VED AT BRYDE FORSEGLINGEN PÅ DENNE PAKKE, 
DOWNLOADE SOFTWAREN ELLER INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGE SOFTWAREN 
INDVILLIGER DU I AT VÆRE BUNDET AF VILKÅRENE I NÆRVÆRENDE SLUTBRUGERLICENSAFTALE. HVIS DU IKKE 
ACCEPTERER ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DENNE SLUTBRUGERLICENSAFTALE, MÅ DU IKKE ÅBNE, 
DOWNLOADE, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDEN VIS BRUGE SOFTWAREN.  

1. OMFANGET AF LICENSEN.  Softwaren kan indeholde computerkode, programfiler og eventuelle tilhørende 
medier, hardware- eller softwarenøgler, trykt materiale og elektronisk dokumentation.   Du kan modtage softwaren 
forudinstalleret på en lagringsenhed (medierne) som en del af et computersystem eller anden hardware eller enhed 
("System" ).  Softwaren er beskyttet af ophavsretlige love og internationale traktater om ophavsret samt andre love og 
traktater om immaterialret. Alle ejendomsrettigheder og rettigheder vedrørende immaterialret til Softwaren (herunder, 
men ikke begrænset til, billeder og tekst, som er indeholdt i Softwaren), de medfølgende trykte materiale og eventuelle 
kopier af Softwaren tilhører Tyco og/eller dets leverandører. Softwaren er givet i licens og ikke solgt.  Alle de rettigheder, 
som ikke udtrykkeligt er givet i henhold til nærværende slutbrugerlicensaftale, forbeholdes Tyco og dets leverandører. 

2. LICENSTILDELING.  Nærværende slutbrugerlicensaftale giver dig følgende rettigheder på et ikke-eksklusivt grundlag:   

a. Generelt  Nærværende slutbrugerlicensaftale tillader dig at bruge den software, til hvilken du har købt denne 
slutbrugerlicensaftale.  Når du har købt licenser til det antal kopier af softwaren, du har behov for, kan du bruge softwaren 
og ledsagende materiale, forudsat at du ikke installerer og bruger mere end det tilladte antal kopier på én gang.  
Softwaren er kun licenseret til brug med bestemte systemer leveret af licensgiveren.  Hvis Softwaren er beskyttet af en 
software- eller hardwarenøgle eller anden enhed, kan Softwaren anvendes på enhver computer, hvor nøglen er 
installeret.   Hvis nøglen låser Softwaren til et bestemt System, kan Softwaren kun anvendes på dette System.  

b. Lokalt lagrede komponenter.   Softwaren kan indeholde en softwarekodekomponent, der kan lagres og 
anvendes lokalt på én eller flere enheder.  Når du har betalt de krævede licensafgifter for disse enheder (som 
fastsat af Tyco efter eget skøn), kan du installere og/eller bruge én kopi af en sådan komponent af Softwaren på de 
enkelte enheder, som du har fået udstedt licens til af Tyco.   Du kan derefter bruge, få adgang til, få vist, køre eller 
på anden vis interagere med ("bruge") en sådan komponent af Softwaren i forbindelse med drift af enheden, som 
den er installeret på udelukkende som fastsat i den ledsagende dokumentation eller, i mangel af en sådan, 
udelukkende på den måde, det er tilsigtet i henhold til arten af Softwaren.    

c. Fjernlagrede komponenter.   Softwaren kan også omfatte en softwarekodekomponent til drift af én eller flere 
enheder eksternt.   Du kan installere og/eller bruge én kopi af en sådan komponent af Softwaren på en ekstern 
lagringsenhed på et internt netværk med alle enhederne og kan betjene en sådan komponent med hver enhed over 
det interne netværk udelukkende som fastsat i den ledsagende dokumentation eller, i mangel af en sådan, kun på 
den måde det er tilsigtet i henhold til arten af Softwaren. Dog skal du stadig købe det krævede antal licenser for 
hver af de enheder, som en sådan komponent skal betjenes med.  

d. Indlejret Software/Firmware.  Softwaren kan også omfatte en softwarekodekomponent, der er 
hjemmehørende i en enhed som leveret af Tyco til betjening af den pågældende enhed.   Du må udelukkende 
bruge en sådan komponent af Softwaren i forbindelse med brugen af den pågældende enhed, men må ikke hente, 
kopiere eller på anden måde overføre den pågældende softwarekomponent til et andet medie eller enhed uden 
Tyco's udtrykkelige forudgående skriftlige tilladelse.  

e. Sikkerhedskopi.  Du må kun lave en sikkerhedskopi af Softwaren (bortset fra den indlejrede software) til 
arkiveringsformål. Denne kopi må kun anvendes til at erstatte en komponent i den Software, som du har en aktuel 
gyldig licens til.   Medmindre andet udtrykkeligt er angivet i denne Slutbrugerlicensaftale, må du ikke ellers tage 
kopier af Softwaren, herunder trykte materialer.  

3. ØVRIGE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER.  Din brug af Softwaren er underlagt følgende yderligere 
begrænsninger.   Manglende overholdelse af disse begrænsninger vil medføre automatisk ophør af denne 
Slutbrugerlicensaftale og vil gøre andre retsmidler tilgængelige for Tyco.  

a. Begrænsninger i henhold til reverse engineering og viderebearbejdning.   Du må ikke foretage reverse 
engineering, dekompilering eller disassemblering af Softwaren, og ethvert forsøg på at gøre noget sådant vil afslutte 
denne Slutbrugerlicensaftale med øjeblikkelig virkning - bortset fra og kun i det omfang en sådan aktivitet 
udtrykkeligt og uanset nærværende begrænsning er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Du må ikke foretage 
ændringer eller modifikationer af nogen del af Softwaren eller oprette afledte arbejder uden skriftlig tilladelse fra en 
medarbejder hos Tyco (undtagen som fastsat i afsnit 3 (f) i denne Slutbrugerlicensaftale med hensyn til "open 
source"-software).  Du må ikke fjerne nogen ejendomsretlige meddelelser, mærker eller etiketter fra Softwaren.  Du 
skal indføre rimelige foranstaltninger for at sikre overholdelse af vilkår og betingelser i denne Slutbrugerlicensaftale 
på vegne af dine medarbejdere og agenter.  
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b. Ophavsretlige meddelelser.  Du skal bibeholde alle ophavsretlige meddelelser på alle kopier af Softwaren.  

c. Overførsel.   Du kan kun overføre dine rettigheder i henhold til denne Slutbrugerlicensaftale (i) som en del af 
et permanent salg eller overdragelse af alle de enheder, som Softwaren er givet i licens til, alt efter hvad der er 
relevant, (ii) hvis du overfører alt Software (herunder alle komponenter, medier og trykte materialer, alle 
opgraderinger og denne Slutbrugerlicensaftale), (iii) hvis du ikke bibeholder nogen kopier af nogen del af Softwaren, 
iv) hvis modtageren er indforstået med vilkårene i denne Slutbrugerlicensaftale, og (v) hvis Softwaren er en 
opgradering, en sådan overførsel skal også omfatte alle tidligere versioner af Softwaren.   Du indvilliger i, at 
manglende opfyldelse af alle disse betingelser gør en sådan overførsel ugyldig.  

d. Ophør. Uden præjudice for eventuelle andre rettigheder har Licensgiver eller Licensgivers leverandører Uden 
præjudice for nogen andre rettigheder kan Tyco afslutte denne Slutbrugerlicensaftale, hvis du undlader at opfylde 
vilkårene og betingelserne heri. I et sådant tilfælde skal du straks destruere alle kopier af Softwaren og alle tilhørende 
komponenter.  I det omfang Softwaren er integreret i hardwaren eller firmwaren, skal du give hurtig adgang for Tyco 
eller dennes repræsentant til at fjerne eller låse Softwarefunktioner og funktionalitet ifølge Tycos beslutning.  

e. Efterfølgende Slutbrugerlicensaftale.   Tyco kan også erstatte denne Slutbrugerlicensaftale med en 
efterfølgende Slutbrugerlicensaftale med henblik på at forsyne dig med en eventuel fremtidig komponent, version, 
opgradering eller andre ændringer eller tilføjelser til Softwaren.   Ligeledes i det omfang vilkårene i denne 
Slutbrugerlicensaftale strider mod en forudgående Slutbrugerlicensaftale eller anden aftale mellem dig og Tyco om 
Softwaren, vil vilkårene i nærværende Slutbrugerlicensaftale være gældende.  

f. Indarbejdelse af "Open Source" og anden tredjeparts software.   Dele af Softwaren kan være genstand for 
visse tredjeparts licensaftaler om brug, kopiering, ændring, videredistribuering og garanti for disse dele af 
Softwaren, herunder hvad er almindeligt kendt som "open source"-software.   En genpart af samtlige relevante 
tredjeparts licenser findes i filen README.TXT eller anden dokumentation, der fulgte med Softwaren.   Denne open 
source-software og anden tredjeparts software er ikke omfattet af nogen garanti og skadesløsholdelse fastsat i 
denne Slutbrugerlicensaftale.    Ved at bruge Softwaren accepterer du også at være bundet af vilkårene i sådanne 
tredjeparts-licenser.  Hvis det er fastsat i den relevante tredjeparts-licens, har du ret til at få kildekoden til denne 
software til brug og distribution i ethvert program, du opretter, så længe du til gengæld accepterer at være bundet af 
vilkårene i den relevante tredjeparts-licens, og dine programmer distribueres i henhold til vilkårene i den 
pågældende licens.   En kopi af denne kildekode kan rekvireres gratis ved at kontakte din Tyco-repræsentant.    

g. Varemærker.  Nærværende Slutbrugerlicensaftale giver dig ingen rettigheder i forbindelse med eventuelle 
varemærker eller servicemærker tilhørende Tyco, dets associerede selskaber eller leverandører. 

h. Leje.   Du må ikke udstede underlicens, leje, lease eller udlåne Softwaren.  Du må ikke gøre den tilgængelig 
for andre eller lægge den ud på en server eller hjemmeside eller på anden vis distribuere den.  

i. Softwarenøgler.   Hardware-/softwarenøglen, alt efter hvad der er relevant, er dit bevis på licens til at udøve 
de rettigheder, der gives heri, og skal opbevares af dig.   Mistede eller stjålne nøgler erstattes ikke.  

j. Demonstrations- og evalueringskopier.   En demonstrations- eller evalueringskopi af Softwaren er omfattet af 
denne Slutbrugerlicensaftale under forudsætning af, at licenserne, der indeholdt heri, udløber ved udgangen af 
demonstrations- eller evalueringsperioden.  

k. Registrering af Software.   Softwaren kan kræve registrering hos Tyco forud for brug.   Hvis du ikke registrerer 
Softwaren, er denne Slutbrugerlicensaftale automatisk afbrudt, og du må ikke anvende Softwaren.  

l. Yderligere restriktioner.   Softwaren kan være underlagt yderligere restriktioner og betingelser for anvendelse 
som angivet i den dokumentation, der ledsager denne Software. De yderligere restriktioner og betingelser 
indarbejdes herved i og bliver en del af denne Slutbrugerlicensaftale.  

m. Opgraderinger og opdateringer.   I det omfang Tyco gør dem tilgængelige, må Softwareopgraderinger og -
opdateringer kun bruges til at erstatte alle eller en del af den oprindelige Software, som du har licens til at bruge.   
Softwareopgraderinger og -opdateringer vil ikke øge antallet af kopier, der er give i licens til dig.   Hvis Softwaren er 
en opgradering af en komponent i en pakke af softwareprogrammer, som du har licens til som et enkelt produkt, kan 
Software kun anvendes og overføres som en del af den enkelte produktpakke og kan ikke adskilles til brug på mere 
end én computer eller System.   Softwareopgraderinger og -opdateringer, som er downloadet gratis via et Tyco-
godkendt World Wide Web- eller FTP-site, kan bruges til at opgradere flere systemer, forudsat at du har licens til at 
bruge den originale Software på disse systemer.  

n. Værktøjer og hjælpeprogrammer.   Software, der distribueres via et Tyco-godkendt World Wide Web- eller 
FTP-site (eller lignende Tyco-godkendte distributionsmidler) som et værktøj eller hjælpeprogram må kopieres og 
installeres uden begrænsning, forudsat at softwaren ikke distribueres eller sælges, og at Softwaren kun bruges til 
det tilsigtede formål som værktøj eller hjælpeprogram og sammen med Tycos produkter.   Alle andre vilkår og 
betingelser i denne Slutbrugerlicensaftale er fortsat gældende.  

4. Rapportdestinationer:  Du indvilliger i, at du ikke vil eksportere, videreeksportere eller overføre nogen del af 
Softwaren, eller noget direkte produkt heraf (herefter samlet benævnt "Begrænsede komponenter), til IRAN, 
NORDKOREA, SYRIEN, CUBA og SUDAN, herunder eventuelle institutioner eller personer i disse lande, enten direkte 
eller indirekte ( "Tyco's Position" ).   Du indvilliger også i, at du ikke vil eksportere, videreeksportere eller overføre de 
Begrænsede komponenter til andre lande undtagen i fuld overensstemmelse med alle gældende statslige krav, herunder, 
men ikke begrænset til, økonomiske sanktioner og begrænsninger forvaltet af enhver israelsk statslig myndighed, herunder, 
men ikke begrænset til, Det Israelske Forsvarsministerium, i forbindelse med enhver gældende traktat, gældende 
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eksportkontrolforanstaltningerne forvaltet af Israel, Det Amerikanske Finansministerium og gældende 
eksportkontrolforanstaltningerne forvaltet af Det Amerikanske Handelsministerium og Det Amerikanske Udenrigsministeriet, 
eventuelle andre amerikanske regeringskontorer, samt foranstaltninger, der forvaltes af Den Europæiske Union eller 
offentlige organer i andre lande.   Enhver overtrædelse af gældende love eller bekendtgørelse i USA eller enhver anden 
regering, eller hvor du overtræder Tyco's Position, uanset om det er i strid med de ovenfornævnte gældende love eller 
bekendtgørelser eller ej, vil automatisk medføre ophør af denne Slutbrugerlicensaftale.   

5. AMERIKANSKE REGERINGSBEGRÆNSEDE RETTIGHEDER.   Softwaren er kommerciel computersoftware, der 
leveres med "begrænsede rettigheder" ifølge føderale indkøbsregler og agenturtillæg til dem.  Enhver brug, kopiering eller 
offentliggørelse af den amerikanske regering er underlagt de begrænsninger, som er fastlagt i stk. (c)(1)(ii) i § Rights in 
Technical Data and Computer Software (rettighederne vedrørende tekniske data og computersoftware) i DFAR 255.227-
7013 et. seq. eller 252.211-7015, eller stk. a) til d) i Commercial Computer Software Restricted Rights (begrænsede 
rettigheder i forbindelse med kommerciel computersoftware) i FAR 52.227-19, alt efter hvad der er relevant, eller lignende 
bestemmelser i NASA FAR-tillægget. Leverandør/producent er Visonic Ltd. , 24 Habarzel St., Tel-Aviv , Israel 69710.  

6. BEGRÆNSET GARANTI.  

a. GARANTI  Tyco garanterer, at optagelsesmediet, som softwaren er optaget på, hardwarenøglen og den 
medfølgende dokumentation vil være fri for materiale- og håndværksmæssige fejl under normal brug i en periode på 
halvfems (90) dage fra datoen for levering til den første bruger.  Tyco garanterer yderligere, at for den samme periode vil 
den software, der leveres på optagelsesmediet under denne licens i væsentlig grad fungerer som beskrevet i 
brugervejledningen til dette produkt, når den anvendes sammen med den specificerede hardware.  OVENSTÅENDE 
UDTRYKKELIGE GARANTI ERSTATTER OG TRÆDER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER ELLER 
BETINGELSER, UANSET OM DE ER UDTRYKKELIGE, UNDERFORSTÅEDE ELLER LOVMÆSSIGE, HERUNDER 
MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ALLE UNDERFORSTÅEDE ELLER ANDRE GARANTIER FOR SALGBARHED, 
EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, ADKOMST OG IKKE-KRÆNKELSE ELLER URETMÆSSIG TILEGNELSE AF 
INTELLEKTUEL EJENDOMSRET AF EN TREDJEPART, SÆDVANE, HANDEL, UFORSTYRRET NYDELSESRET, 
NØJAGTIGHED AF INFORMATIVT INDHOLD ELLER SYSTEMINTEGRATION.  TYCO GIVER INGEN GARANTI FOR, 
AT NOGEN DEL AF SOFTWAREN VIL FUNGERE FEJLFRIT, FRI FOR ENHVER SIKKERHEDSMÆSSIG FEJL ELLER 
PÅ EN UAFBRUDT MÅDE.  TYCO ER IKKE ANSVARLIG FOR PROBLEMER, DER ER FORÅRSAGET AF 
ÆNDRINGER I DRIFTSKARAKTERISTIKA PÅ ENHEDEN/ENHEDERNE, SOM SOFTWAREN KØRER PÅ, ELLER 
FOR PROBLEMER I INTERAKTIONEN AF SOFTWAREN MED IKKE-TYCO SOFTWARE- ELLER 
HARDWAREPRODUKTER..  TYCO HVERKEN FOREGIVER ELLER BEMYNDIGER NOGEN ANDEN PERSON TIL AT 
FOREGIVE AT HANDLE PÅ TYOCS VEGNE FOR AT MODIFICERE ELLER ÆNDRE DENNE GARANTI, ELLER FOR 
PÅ TYCOS VEGNE AT PÅTAGE SIG NOGEN ANDEN GARANTI ELLER ANSVAR VEDRØRENDE DENNE 
SOFTWARE.  GARANTIEN, SOM ER STILLET AF TYCO KAN ANNULLERES VED MISBRUG.  DENNE 
BEGRÆNSEDE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE JURIDISKE RETTIGHEDER. DU KAN HAVE ANDRE 
RETTIGHEDER I HENHOLD BINDENDE LOVGIVNING, SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND.  

b. Eneste retsmiddel.  Tyco's fulde ansvar og dit eneste retsmiddel i henhold til garantien, der er fremsat i dette afsnit  6 
vil være, efter Tyco's skøn, at (i) forsøge at rette softwarefejl med den indsats, som Tyco mener, egner sig til at løse 
problemet, (ii) erstatte, uden omkostninger, optagemediet, softwaren eller dokumentationen med funktionelle ækvivalenter 
eller (iii) refundere en forholdsmæssig del af licensafgiften, der er betalt for sådant software (mindre afskrivning baseret på 
en femårig levealder) og afslutte denne slutbrugerlicensaftale, forudsat i hvert tilfælde at Tyco er underrettet skriftligt om 
alle garanti problemer under den gældende garantiperiode. Enhver erstatningskomponent vil være berettiget til den 
resterende del af den oprindelige garantiperiode. Der gives intet retsmiddel for fejl i software, hvis disse fejl skyldes uheld, 
misbrug, ændring eller uretmæssig anvendelse med hensyn til softwaren eller hardware, som den er indlæst på.  
Garantiservice eller bistand ydes på det oprindelige køb.    

7. ANSVARSBEGRÆNSNING & UDELUKKELSE AF SKADER.   

a. ANSVARSBEGRÆNSNING.   UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VIL TYCO'S SAMLEDE 
ERSTATNINGSANSVAR (HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, ANSVAR FOR UAGTSOMHED, OBJEKTIVT 
ANSVAR, MISLIGHEDELSE AF KONTRAKT, VILDLEDENDE OPLYSNINGER OG ANDRE KONTRAKTMÆSSIGE 
ELLER ERSTATNINGSKRAV), SOM FØLGE AF ELLER I FORBINDELSE MED DENNE 
SLUTBRUGERLICENSAFTALE ELLER BRUGEN AF DENNE SOFTWARE, OVERSTIGE DET BELØB, DU 
BETALTE TIL TYCO ELLER TYCO'S FORHANDLER FOR SOFTWREN, DER GIVER ANLEDNING TIL ET SÅDANT 
ANSVAR.  FORDI OG I DET OMFANG NOGLE JURISDIKTIONER IKKE TILLADER DE UDELUKKELSER ELLER 
BEGRÆNSINGER AF ANSVAR, DER ER NÆVNTE OVENFOR, GÆLDE DISSE MULIGVIS IKKE FOR DIG. 

b. UDELUKKELSE AF ANDRE SKADER.  UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER SKAL TYCO ELLER NOGEN 
AF DETS FORHANDLERE ELLER LICENSGIVERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGET AF FØLGENDE:  I) 
TREDJEPARTS KRAV; II) TAB ELLER BESKADIGELSE AF NOGEN SYSTEMER, REGISTRE ELLER DATA ELLER 
NOGET FORPLIGTELSE I FORBINDELSE MED EN KRÆNKELSE AF PRIVATLIVETS FRED, ELLER (III) 
INDIREKTE, SÆRLIGE, FØLGE-, PØNALT BEGRUNDEDE, AFHÆNGIGHEDS- ELLER FORSIKRINGSMÆSSIGE 
DÆKNINGSSKADER (HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF INDTJENING, DRIFTSTAB, TAB AF DATA 
ELLER VIRKSOMHEDSOPLYSNINGER OG TABT OPSPARING), I ETHVERT TILFÆLDE, SELV OM TYCO ER 
BLEVET UNDERRETTET OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.   DU ALENE ER ANSVARLIG FOR AT 
KONTROLLERE SIKKERHEDEN, NØJAGTIGHEDEN OG TILSTRÆKKELIGHEDEN AF OUTPUT AF SOFTWAREN 
OG FOR ENHVER TILLID TIL DEN.   NOGLE JURISDIKTIONER TILLADER IKKE UDELUKKELSE AF ANSVARET 



Slutbrugerlicensaftale 

D-305184 PowerManage Brugervejledning  109 

FOR FØLGESKADER OG HÆNDELIGE SKADER ELLER BEGRÆNSNING AF, HVOR LÆNGE EN 
UNDERFORSTÅET GARANTI VARER, SÅ NOGLE AF OVENSTÅENDE BEGRÆNSNINGER GÆLDER KUN FOR 
DIG I DET OMFANG, DET TILLADES AF DISSE LOVE.  

8.  GENERELLE BESTEMMELSER.  Hvis nogen bestemmelser i denne Slutbrugerlicensaftale viser sig at være 
ulovlige, ugyldige eller af en eller anden grund ikke kan håndhæves, skal denne bestemmelse adskilles fra nærværende 
Slutbrugerlicensaftale, og skal ikke påvirke gyldigheden og håndhævelsen af de resterende bestemmelser.  Du skal 
opbevare bevis for betalt licensafgift, herunder modelnummer, serienummer og dato for betaling, og fremlægge et 
sådant bevis for betaling, når du søger service eller assistance omfattet af den garanti, der fremgår af nærværende 
Slutbrugerlicensaftale.   Denne Slutbrugerlicensaftale er underlagt lovgivningen i Israel, uden at der efterkommes noget 
valg eller nogen international privatretsbestemmelse eller -regel, som ville bevirke anvendelse af lovgivningen i nogen 
anden jurisdiktion end Israel.   Hver af parterne gør gældende, at den eksklusive jurisdiktion af en domstol sidder i Tel 
Aviv, Israel med henblik på at løse enhver og alle tvister, der opstår under eller i forbindelse med disse vilkår og 
betingelser.   Parterne udelukker udtrykkeligt anvendelsen af bestemmelserne i de Forenede Nationers konvention om 
aftaler om internationale køb.   

9. SÆRLIGE BESTEMMELSER FOR POWERMANAGE-SOFTWARE.   Hvis Softwaren består af Tyco's 
PowerManage IP/GPRS-baserede sikkerhedshåndteringsplatform, så skal følgende tillægsbestemmelser gælde for din 
brug af Softwaren:  

a. Du må bruge PowerManage-softwaren til at levere tjenester til dine og dine forhandlerkunders, 
slutbrugerkunder ( "Kunder") for at få fjernadgang til og bruge slutbrugerfunktionaliteten i PowerManage-softwaren, 
der er installeret på din hardware, udelukkende med henblik på fjernkonfiguration, administration og monitorering af 
deres indbrudsalarmsystemer, forudsat at du opfylder alle gældende love om privatlivets fred og andre love, der 
regulerer din leveringen af sådanne tjenesteydelser og adgang til Kunder.    

b. Licensbegrænsninger.   Du vil ikke, og vil ikke tillade nogen forhandler, Kunde eller anden person med 
rimelighed inden for din kontrol at leje, lease, udstede underlicens, låne, kopiere, modificere, tilpasse, fusionere, 
oversætte, dekompilere, disassemblere eller oprette afledte arbejder baseret på hele eller en del af Softwaren.  

c. Du kan fastlægge vilkår og betingelser for inddragelse af dine forhandlere og levering af tjenesteydelser ved 
hjælp af Softwaren til Kunder, forudsat at alle sådanne aftaler er i overensstemmelse med betingelserne i denne 
Slutbrugerlicensaftale.   Du vil være eneansvarlige for dine forhandlere og Kunder i henhold til vilkårene og 
betingelserne i sådanne aftaler.   Tyco er ikke bundet af, og du skal sikre og friholde Tyco og dets associerede 
selskaber fra alle krav eller fordringer fra tredjepart som følge af eller i forbindelse med ydelse af garantier, 
skadesløsholdelse eller andre vilkår og betingelser, som er i større omfang end fastsat i denne 
Slutbrugerlicensaftale.    

d. Du skal inkludere erklæringer i din velkomstpakke og/eller dens aftale(r) med Kunder for at minde dem om at 
opbevare deres oplysninger om login og adgangskode sikkert og overholde alle gældende sikkerhedspolitikker.  

e. Du skal forsyne hver af dine forhandlere og Kunder, og skal forårsage, at dine forhandlere forsyner hver af 
deres Kunder, med en skriftlig aftale med hensyn til deres adgang og brug af denne Software, der indeholder 
mindst følgende minimumsvilkår:  (i) forbud mod distribution og kopiering af Softwaren, (ii) forbud mod at foretage 
ændringer og afledte arbejder af Softwaren, (iii) forbud mod dekompilering, reverse engineering, disassemblering 
og på anden vis reduktion af Softwaren til en læsbar form, iv) bestemmelse, der angiver ejerskab af Softwaren fra 
dine leverandører, (v) ansvarsfraskrivelse fra Tyco af alle gældende lovbestemte garantier i det fulde omfang, det er 
tilladt ved lov, vi) industristandardsbegrænsning af ansvar for Tyco begrænset til afgifter betalt for servicen, 
herunder en ansvarsfraskrivelse for indirekte, specielle, hændelige skader, pønalt begrundede og følgeskader, i det 
fulde omfang tilladt ved lovgivning, og (vii) alle personlige oplysninger og anden slutbrugeroffentliggørelse, der 
kræves af gældende lov.   Du må ikke, og skal sikre, at dine forhandlere ikke yder nogen garanti, udtrykkeligt eller 
underforstået, på vegne af Tyco.    

f. Du er alene ansvarlig for:  
i. alle tjenester, du tilbyder og leverer til dine forhandlere og kunder,  
ii. alle dine, din forhandlers og Kundes indhold, sendt, udskrevet, gemt, modtaget, distribueret eller 

oprettet gennem brug af Softwaren, herunder både indhold og nøjagtighed;   
iii. administration af leveringen af den tjeneste, som du tilbyder til dine Kunder ved hjælp af Softwaren, og 
iv. overholdelse af alle love om privatlivets fred og andre love, der gælder for din brug af Softwaren og 

levering af tjenesteydelser.  

g. Du accepterer at overholde alle gældende love og bestemmelser vedrørende beskyttelse af privatlivets fred 
og personlige oplysninger om Kunder, og du skal anvende passende sikkerhed, tekniske og organisatoriske 
foranstaltninger for at beskytte mod uautoriseret eller ulovlig behandling af personlige oplysninger og mod 
hændeligt tab eller ødelæggelse eller beskadigelse af personlige oplysninger i forbindelse med din brug af 
Softwaren.   Personlige oplysninger betyder enhver form for information om en identificerbar person (herunder en 
slutbruger), inkl. oplysninger indhentet fra en slutbruger gennem brug af Softwaren som f.eks. fotos og video.  

h. Du accepterer at skadesløsholde Tyco og dets tilknyttede selskaber for enhver form for krav, erstatning og 
omkostninger (herunder rimelige advokatsalærer), der er relateret til din eller din forhandlers undladelse i at 
overholde nærværende afsnit 9.    
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