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Opphavsretter og garanti
© Copyright 2013 by Visonic Ltd., 24 Habarzel Street, Tel-Aviv 69710, ISRAEL.
Med enerett.

Det er ikke tillatt å reprodusere eller distribuere noen deler av denne publikasjonen i noen form eller på noen måter, elektronisk eller
mekanisk, for noe formål, uten uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Visonic Ltd.
Microsoft er et registrert varemerke for Microsoft Corp.
Alle andre produkter eller tjenester det refereres til i denne manualen er varemerker, tjenestemerker eller produktnavn for sine respektive
eiere.
ANSVARSFRASKRIVELSE: Informasjon, produkter og spesifikasjoner, konfigurasjoner og annen teknisk informasjon om produktene i
denne manualen kan endres uten varsel. Alle utsagnene, all teknisk informasjon og alle anbefalinger i denne manualen anses å være
nøyaktige og pålitelige, men de legges fram uten garanti av noe slag, og alle brukere må ta det fulle ansvar for anvendelse av alle
produktene som angis i denne manualen.
IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL VISONIC ELLER SELSKAPETS LEVERANDØRER HOLDES ANSVARLIGE FOR
EVENTUELLE INDIREKTE, SPESIELLE ELLER TILFELDIGE SKADER ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT, UTEN BEGRENSNING,
TAPT FORTJENESTE ELLER TAP AV ELLER SKADER PÅ DATA SOM KAN OPPSTÅ SOM FØLGE AV BRUK AV ELLER
MANGLENDE MULIGHET TIL Å BRUKE DENNE MANUALEN, SELV OM VISONIC HAR BLITT OPPLYST OM MULIGHETEN FOR
SLIKE SKADER.
GARANTI
Visonic Ltd. og/eller dets datterselskaper og tilknyttede selskaper ("Produsenten") garanterer at deres produkter som heretter refereres til
som"Produktet" eller "Produktene", samsvarer med egne planer og spesifikasjoner og at de er fri for defekter i materiale og utførelse
under normal bruk og tjeneste i en periode på 12 måneder fra den datoen de ble sendt fra produsenten. Produsentens forpliktelser skal
være begrenset til etter eget skjønn å reparere eller erstatte produktet eller deler av det i garantiperioden.
Denne garantien gjelder ikke i følgende tilfeller: feilaktig installasjon, feilaktig bruk, unnlatelse av å følge installasjons- og
bruksveiledninger, endringer, misbruk, uhell eller tukling.
Denne garantien er eksklusiv og erstatter uttrykkelig alle andre garantier, forpliktelser eller ansvar, enten de er skriftlige, muntlige,
uttrykte eller impliserte, inkludert enhver garanti om salgbarhet eller egnethet til et bestemt formål eller annet. Ikke i noen tilfeller skal
produsenten være ansvarlig ovenfor noen for eventuelle følgeskader eller tilfeldige skader for brudd på denne garantien eller andre
garantier overhodet, som førnevnt.
Denne garantien skal ikke bli endret, avviket eller utvidet, og produsenten bemyndiger ikke noen person til å opptre på sine vegne i
endring, avvik eller utvidelse av denne garantien. Denne garantien skal kun gjelde produktet. Alle produkter, tilbehør eller vedlegg av
andre brukt i forbindelse med produktet, inkludert batterier, skal kun bli dekket av deres egen garanti, om noen.
Produsenten skal ikke være ansvarlig for noen skade eller tap overhode, verken direkte, indirekte, tilfeldig, følgende eller på andre måter,
forårsaket av funksjonsfeil på produktet på grunn av produkter, tilbehør eller vedlegg av andre, inkludert batterier, brukt i forbindelse med
produktene.
Produsenten fremholder ikke at dette produktet ikke kan bli kompromittert og/eller omgått eller at produktet vil hindre ethvert dødsfall
og/eller enhver personskade og/eller skade på eiendom som resultat av innbrudd, tyveri, ran eller på annen måte, eller at produktet vil gi
egnet advarsel eller beskyttelse i alle tilfeller. Brukeren er innforstått med at et riktig installert og vedlikeholdt tilgangskontrollsystem bare
kan redusere risikoen for ulovlig tilgang uten advarsel, men det innebærer ingen garanti eller forsikring om at dette ikke kan skje eller at
det ikke kan forekomme dødsfall, personskade og/eller skade på eiendom som et resultat av dette.
Produsenten skal ikke ha noe ansvar for et eventuelt dødsfall, eventuell person- og/eller legemsskade og/eller skade på eiendom eller
annet tap, verken direkte, indirekte, tilfeldig, følgende eller på andre måter, basert på påstand om at produktet ikke fungerte. Hvis
produsenten likevel holdes ansvarlig, enten direkte eller indirekte, for eventuelle tap eller skader som oppstår under denne begrensede
garantien eller på annen måte, uansett årsak eller opprinnelse, skal produsentens maksimale erstatningsansvar ikke i noe tilfelle
overskride produktets innkjøpspris, og dette skal anses som en erstatning for skade og ikke som en bøtestraff og skal være fullstendig og
eksklusiv kompensasjon fra produsenten.
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1 Innledning
1.1 Denne manualen
Denne veiledningen inneholder informasjon om hvordan du arbeider med
tjenesteforvaltningsplattformen PowerManage, deriblant hvordan du administrerer
sikkerhetsalarmpaneler og panelkonfigurasjoner, oppretter grupper av overvåkede paneler,
administrerer og bekrefter alarmer og hendelser og utfører systemoppgaver.
Merk: Denne manualen er beregnet for bruk av operatører hos leverandører av
overvåkningstjenester og IT-ledere.

1.2 Om PowerManage
Visonics PowerManage er en unik tjenesteforvaltningsplattform som tilbyr leverandører av
sikkerhetstjenester en totalløsning for administrasjon av deres IP-baserte tjenester fra en sentral
overvåkningsstasjon ( CMS - Central Monitoring Station).
PowerManage tjener som IP-mottaker både for jevnlige og visuelle hendelser, som teknisk
støtte- og vedlikeholdssystem for alarmsystemer (paneler) og gir muligheter for ekstra systemer
for overvåkning av hjem og for selvovervåkningssystemer.
PowerManage støtter alle Visonic IP-sikkerhetssystemer (bredbånd og GPRS) og kan også
tjene som hendelsesmottaker for andre overvåkningssystemer basert på SIA/IPprotokollkommunikasjon.
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2 Komme i gang
Tjenesteforvaltningsplattformen PowerManage sentraliserer all informasjon på forskjellige sett
med paneler i et brukervennlig, nettbasert grensesnitt som gir rask tilgang til eksterne paneler
og håndterer hendelser og alarmer i sanntid.
Førstegangsoppgaver som bør utføres på PowerManage:


Planlegge rammeverket for tillatelser:
o Definere grupper med paneler. Felles tjenesteforvaltningsfunksjoner, slik som
konfigurasjon, akivering o.s.v.kan utføres for en gruppe
o Definere roller (en rolle er et sett med tillatelser som brukes av forskjellige brukere)



Definere brukerhierarki:
o Administratorkontoer
o Operatørkontoer

Pågående oppgaver for tjenesteforvaltningsplattformen PowerManage:


Legge til nye paneler (dette kan gjøres manuelt eller automatisk).



Vise og håndtere sikkerhets-/vedlikeholdsoppgaver.



Konfigurere og diagnostisere eksisterende paneler.

2.1 Typer av PowerManage-brukere
PowerManage omfatter følgende brukertyper:
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Superadmin: Denne brukeren har høyeste tilgangs- og funksjonsnivå og er ansvarlig
for å opprette og slette vanlige administratorer. Denne brukeren kan ikke slettes og bør
bare brukes for å administrere systemadministratorkontoene. Det anbefales ikke å
bruke superadminkontoen for å administrere operatører, grupper, paneler eller andre
objekter i systemet.



Administrator: Administratorer kan utføre alle oppgaver, unntatt sletting av
administratorer. Administratorer kan opprette operatører, definere brukerroller og få
tilgang til alle paneler.



Operatør: Operatører får tilgang til bestemte grupper av paneler for å vise og/eller
utføre handlinger (f.eks. vedlikehold, tilkobling/frakobling osv.) basert på
tilgangsrettigheter.



Sluttbruker: I denne manualen defineres sluttbrukere som brukere som bruker panelet
hjemme ved hjelp av mobilnettilgang (dvs. interaktivt) for tilgang til panelet.
Sluttbrukeren kan angi eller fjerne angivelse av panelet, vise status for detektorer, få
alarmer og få bilde-/videobekreftelser.
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2.2 PowerManage 3-arkitektur

PowerManage er en integreringsplattform som innlemmer flere protokoller og grensesnitt:
Mottaker: får hendelser fra panelene, via IP eller GPRS på standardprotokoller sånn som SIA
og CID, og overfører dem til vanlig automatisk mottaker og kontrollprogrammer (AKA ARC) slik
som MLR-2 eller FEP, eller overfører bilder med bruk av Visonics patentbeskyttede protokoll
(VISNAP).
Løse: Lar CMS-operatøren sjekke, konfigurere og få periodiske helserapporter fra panelene
eksternt.
Ett klikk: Åpner en panelspesifikk visning i nettleser som viser det spesifikke panelets nylige
hendelser.
VDCP: Muliggjør tilkobling til tredjepartsprogrammer via et toveis grensesnitt basert på Pythons.
Denne protokollen støtter de fleste av operatørens kommandoer fra PowerManageWEB-GUI på
PowerManage og på panelene.
Interaktiv – Lar huseiere se statusen, aktivere/deaktivere, få bildebekreftelse og se
historikklogger på panelet sitt fra deres mobiltelefoner eller en ekstern PC.
MMI: Administreringskonsoll. Linux-basert konfigurering av program.
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2.3 Logge inn på PowerManage-plattformen
For å få tilgang til PowerManage, må du angi IP-adressen til serveren i nettleserens URL eller
bruke URL-en direkte.
For eksempel: http://powermanage.my-cms.com/.
Når du logger inn på nettgrensesnittet til PowerManage, blir du bedt om å angi din epostadresse og passord.

Superadministratorens standard bruker og passord er:


admin@visonic.com



Admin123

Når du har angitt e-postadresse og passord, klikker du på Logg inn. Hovedsiden åpnes.

Nye kontoer for ekstra PowerManage-brukere kan defineres av administratoren på Systemsiden, under Brukere.
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Merk: Hvis du vil logge ut av systemet, klikker du på Logg ut-knappen øverst til høyre på siden.

2.4 Hovedskjermbildet til PowerManage
Menylinjen øverst inneholder antall hendelser og prosesser som krever oppmerksomhet og
viser navnet til brukeren som er pålogget.

Fra menylinjen øverst kan du utføre følgende handlinger:


Klikk på Logg ut-knappen for å logge deg ut av systemet.



Velg ett av følgende alternativer som gir deg muligheten til å utføre forskjellige oppgaver:
o Paneler: Gjør det mulig å vise informasjon om alarmsystempaneler (Paneler), markere
paneler for service, legge til / fjerne paneler, administrere panelkonfigurasjon, vise feil
fra alarmsystemer og utføre eksterne inspeksjoner, modifisere interaktive innstillinger
og oppgradere programvare versjonen til PowerMaster paneler og IP
kommunikasjonsmoduler. Se Arbeide med paneler.
o Grupper: Gjør det mulig å definere grupper med paneler. Se Arbeide med grupper.
o Hendelser: Inneholder en liste over hendelser per panel og konto, og gjør det mulig å
definere om hendelsene ble håndtert. Se Fjerning av en gruppe
o Se veiledningen nedenfor for legge til en gruppe
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1.Velg Gruppe inngangen i gruppelisten
2. Klikk på Fjern Gruppe-knappen øverst på Gruppe-siden
o Vise og håndtere hendelser.
o Prosesser: Inneholder en liste over PowerManage-prosesser knyttet til et bestemt
panel, sammen med prosesstatus. Se Arbeide med prosesser.
o System: Gjør det mulig å administrere PowerManage-brukere, utføre feilsøking og
servervedlikehold.
Se Utføre administrative oppgaver.
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3 Arbeide med paneler
Siden Paneler gir tilgang til følgende applikasjoner:


Alle paneler



Feilovervåkning



Ikke avgjorte feil



Ekstern inspeksjon

En beskrivelse av alle disse alternativene følger.

3.1 Kommunikasjon mellom PowerManage og paneler
PowerManage kommuniserer med paneler på følgende måter:


Hendelses PUSH-modus: Panel sender en hendelse til PowerManage, enten på
GPRS eller IP-kommunikasjoner, via SIA-IP-protokoll. PowerManage lytter alltid til
hendelser fra panelene.



Våkn opp-modus: I denne modusen initieres kommunikasjon fra serveren til panelet
for å få informasjon fra panelet, f.eks. konfigurasjon, status osv. I denne modusen
initierer serveren et GSM-anrop til panelet, panelet gjenkjenner taleanropskilden ved
hjelp av telefonnummeret, lukker taleøkten og åpner en GPRS-økt til serveren. Etter
flere (konfigurerbare) forsøk hvis panelet ikke svarer, sender serveren en SMS til
panelet.



Hold aktiv-modus: I denne modusen konfigureres panelet til å sende et "signal" til
PowerManage på GPRS, med et bestemt intervall. Hvis signalet ikke kommer til
serveren etter (konfigurerbare) forsøk, betraktes panel som "offline". Målet med denne
modusen er å spare trafikk mellom panelet og serveren.



Alltid på-modus: Når GSM/GPRS-modulen på panelet brukes for kommunikasjon, er
GPRS-en på panelet konstant koblet til PowerManage. Denne modusen krever stor
trafikk mellom panelet og serveren.



IP-tilkobling-modus: Når IP-modulen (PowerLink) på panelet brukes for
kommunikasjon, er IP-en på panelet konstant koblet til PowerManage.
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3.2 Arbeide med applikasjonen Alle paneler
Applikasjonen Alle paneler inneholder en liste over alle alarmsystemer som er installert hos
sluttbrukere med oversiktsinformasjon. Listen over paneler som vises, kan filtreres i henhold til
bestemte kriterier som gir muligheter for tilgang til enkeltstående paneler.

I listen vises følgende informasjon per panel:


Panel ID: Viser panelets unike Tyco-Visonic-identifikator. Panel ID vises også på en etikett
bak på det aktuelle panelet.



Web-navn: Dette er en parameter som oppgis av PowerManage-operatøren. Se delen
"Arbeide med PowerManage Interactive " for mer informasjon. Denne parameteren skiller
ikke mellom store og små bokstaver.



Kontonummer: Viser kontonummeret som er konfigurert i panelet og som brukes til å
rapportere den sentrale overvåkningsstasjonen (CMS - Central Monitoring Station).



Type: Viser paneltype.



Gruppe: Viser hvilken gruppe panelet tilhører. Grupper brukes for å administrere flere
paneler. Hvis du vil ha mer informasjon om grupper, kan du se "Arbeide med grupper".



Moduler: Viser kommunikasjonsmodulen panelet bruker for å kommunisere (enten
PowerLink/bredbånd eller GPRS) og statusen til modulen:
PowerLink-modulen er offline
PowerLink-modulen er online
GPRS-modulen er offline
GPRS-modulen er online
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GPRS online, Hold aktiv-overvåkning er deaktivert
GPRS offline, Hold aktiv-overvåkning er deaktivert
Merk: Når Hold aktiv er deaktivert, lagres panelets status (online/offline). Hvis
panelet var online før operatøren deaktiverte Hold aktiv for gruppen det tilhører,
. Hvis panelet var offline før operatøren deaktiverte Hold
vises statusen som
.
aktiv, vises det som offline


Hendelser: Viser antall hendelser for panelet, for eksempel:
Det finnes uhåndterte hendelser, noen av dem er alarmer.
Det finnes uhåndterte hendelser, uten alarmer.
En omfattende liste over ikoner og deres betydning vises i "Beskrivelse av ikoner".



GUI-avmerkingsboks: Gir muligheter for å definere om sluttbrukeren tillates tilgang til
deres panel via deres PowerLink- eller interaktive nettgrensesnitt. Dette er relevant for
paneler med tilleggsmodulen PowerLink-bredbånd, som sørger for nettgrensesnittet til
panelet eller for paneler med GPRS-modulen. For å hindre tilgang til panelets PowerLink/interaktive nettgrensesnitt fullstendig, fjerner du avmerkingen.

Merk: PowerManage kan behandle og vise hendelser sendt av paneler som ikke er oppført i
panellisten, disse panelene er ikke innmeldt til PowerManage. Men selv om hendelser kan
behandles og vises på Hendelser-siden, vil, PowerManage ikke inneholde
administrasjonsfunksjoner som ekstern tilkobling/frakobling, visning eller redigering av
konfigurasjon og bilde ved behov for ikke innmeldte paneler.
Alternativet Hendelser før Hold aktiv er slått av som standard og kan aktiveres lokalt eller
eksternt via PowerManages administrasjonskonsoll, som vist nedenfor.
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Filtrere Data på-skjerm
Når du viser listen over paneler, kan du:


Klikke på kolonnenavnet for å sortere i henhold til det feltet.



Bruke Søk-feltet for å søke etter bestemte data.
Hvis du vil gjøre det, angir du en del av søkeverdien i Søk-tekstboksen og klikker på
knappen for å søke etter data. Hvis du vil slette søkeresultater,



klikker du på Slett.

Bruke filtrene til venstre på siden for å vise data basert på spesifikke spørsmål. Vær
oppmerksom på at filtertypene korresponderer med navnene på kolonnene i listen.

Slik filtrerer du data:
1. Velg filter (f.eks. web-navn) fra rullegardinlisten for å se en liste over verdiene som er
tilgjengelig for filteret.
2. Velg en verdi eller klikk på Flere verdier, og legg til den nøyaktige verdien du vil se etter for
å se flere alternativer. Det er mulig å velge flere kolonner. Hvis du vil slette filterresultatene,
klikker du på Alle.
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Markere et panel for service
CMS-operatørene bruker sitt eget sett med vedlikeholds- og serviceprosedyrer på de
administrerte panelene.
o

For å hjelpe til med en vedlikeholdsprosedyre, kan operatøren når han viser en liste
over paneler, markere et panel for tjeneste og legge til en kommentar. Panelet vil bli
merket som at det trenger service. Bruk en av de følgende metodene for å markere et
panel for service.
Fra rullegardinlisten velger du hvem du vil tilordne panelet til på nytt. Det kreves at du
legger til tekst i tekstboksen Kommentarer for å forklare grunnen til service.

o

Operatører kan også ordne feil (Markere for service) i Ordne Feil skjermbildet.Velg et
panel, klikk på handling knappen og velg Ordne feil
Fra rullegardinlisten velger du hvem du vil tilordne panelet til på nytt. Hvis det er
nødvendig, legger du til tekst i tekstboksen Kommentarer.

Legge til et panel
Som standard legges paneler til manuelt i panellisten i PowerManage. Men det er også mulig å
sette opp PowerManage til å legge nye paneler til serveren automatisk.

Legge til et panel manuelt
Paneler kan legges til manuelt på siden Alle paneler.
Legge til et panel manuelt:
1. Klikk på knappen Legg til enhet øverst på siden Alle paneler.
2. Angi følgende informasjon:
Panel ID:

Angi panelets ID. Panel ID vises på det aktuelle panelet eller på et
klistremerke. (Obligatorisk)

Klienttype:

Velg klienttype: (kommunikasjonsmodul)



GPRS-adapter



PowerLink-adapter – PowerLink 2-modul (bredbånd)



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

Angi panelets navn, noe som gir sluttbrukere tilgang til panelets
PowerLink- /interaktive modul via nettet. (Obligatorisk)

Kontonummer:

Angi kontonummeret som er konfigurert på panelet, som brukes til å
rapportere til CMS. (Valgfritt)

Gruppe:

Velg hvilken gruppe panelet tilhører. Se mer informasjon på Legge
til en gruppe. (Obligatorisk)

SIM-nummer

Telefonnummer til panel for vekking. (Valgfritt)

Kontaktnavn:

Angi et kontaktnavn til sluttbrukeren dette panelet tilhører. (Valgfritt)

E-post for
kontakt:

Angi en e-post for kontakt for panelet. Denne brukes av
PowerManage for å sende "online/offline" statusvarslinger til
sluttbrukeren. (Valgfritt)

Telefon:

Angi kontaktens telefonnummer. Denne brukes av PowerManage
for å sende "online/offline" statusvarslinger til sluttbrukeren.
(Valgfritt)

Gateadresse

Angi kontaktens fysiske adresse. Denne informasjonen gir kart- og
satellittvisningen muligheten til å vise panelets nøyaktige posisjon.
(Valgfritt)

Merknader:

Gjør det mulig å legge til kommentarer eller ytterligere informasjon.
(Valgfritt)

3. Hvis du vil legge til et ekstra panel, klikker du på avmerkingsboksen Bli på denne siden
etter lagring.For å fjerne informasjonsendringene dine uten å lagre klikk på Forkast
endringer
4. Klikk på knappen Lagre endringer for å lagre panelopplysningene.

16

D-305186 PowerManage brukerveiledning

Arbeide med paneler

Legge til et panel automatisk
Hvis alternativet Automatisk innmelding er aktivert for denne serveren i Power Managekonsollen, vil alle paneler som er konfigurert til gjeldende server bli lagt til etter ankomst av den
første meldingen og vil bli med i hovedgruppen osv. Alternativet Automatisk innmelding i
PowerManage-konsollen er tilgjengelig for paneler med BBA- (bredbånd-adapter) og GPRSkommunikasjon, se GPRS-baserte alarmsystemer og Bredbånds-alarmsystemer
Dette alternativet kan aktiveres fra PowerManage-administrasjonskonsollen. Hvis du vil vite
mer, kan du se Del 9.12 "Definere PowerManages policy for alarmsystemer".
Merk: Alle brukere i systemet får tilgang til hovedgruppen.

Redigere panelinformasjon
1. Når du viser panelinformasjon, klikker du på knappen Rediger panel øverst på siden.
2. Rediger data etter behov (angi for eksempel en e-postadresse i feltet E-post for kontakt).
For å forkaste informasjonsendringene dine uten å lagre klikk på Forkast endringer
3. Klikk på knappen Lagre endringer for å lagre endringene.
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Slette et panel
Du kan slette et panel fra Panel listen på en av disse måtene:


Klikk på knappen Fjern panel øverst på gjeldene panelside.
-eller-



I panel listen, velg panelets avmekningsboks og klikk på Fjern enhet knappen øverst på
siden.Klikk Ja for å verifisere.

Hvis panelet fremdeles er konfigurert til serveren og automatisk innmelding er aktivert, vil
panelet bli lagt til på nytt.

3.3 Utføre panelvedlikehold
Når du viser en liste over paneler på siden Paneler eller Prosesser, kan du klikke på panel IDen for å vise informasjon om panelet.
Alle panelers informasjon omfatter følgende:


Generelt



Tjenester



Plassering



Diagnose



Eksterne inspeksjoner



Angi tilstand



Angi/få konfigurasjon



Tilpasning av soner



Standardlogg



Eldre logg

Når du viser disse sidene, er følgende knapper tilgjengelige:


Oppdater panel: Oppdater skjerminformasjon.



Rediger panel: Redigerpanelinformasjon.



Fjern panel: Slett panelet.



Forkast endringer: Slett panelinformasjon uten å lagre.



Lagre endringer: Lagre panelinformasjon endringer.



Neste: Se neste panel i panel listen.



Forrige: Se forrige panel på panel listen.

På hver panel side inkluderer venstre side en meny over kategorier som viser linker til flere
relevante innstillinger av panelet, og en bemerk kategori for nedskrivning av notater for panelet.
Beskrivelser av disse alternativene vises i delene som følger.
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Generelt
Under Generelt kan du vise informasjon om panelet og endre parametere.
Du kan utføre følgende handlinger:


Vise grunnleggende informasjon om panelet.



Redigere informasjon der det er mulig.



Fjerne et panel fra PowerManage-administrasjon.

Merk: Hvis du vil se hvilken gruppe dette panelet tilhører, klikker du på knappen Rediger panel.

Følgende data vises:


Status: Statusen til panelets tilkobling, for eksempel "online".



Panelets HW-versjon: Versjonen til panelets maskinvare (hardware).



Panelets SW-versjon: Versjonen til panelets programvare (software).



Panelets standardversjon: Versjon av panelets konfigurasjonsdatabase.



Enhets RSU-versjon: Versjon av ekstern programvareoppgradering (Remote Software
Upgrade)



Panel SW sist oppgradert: Datoen for panelets siste programvareoppgradering.



PowerLink SW-versjon: Versjonen til panelets PowerLink-panelets programvare.



Enhets HW-versjon: PowerLinks maskinvareversjon.



PowerLinks konfigurasjonsvariant: Antall PowerLink "PVR-er".
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 PowerLink SW sist oppgradert: Datoen for PowerLink-panelets siste
programvareoppgradering.


Panel ID: Panelets identifikasjonsnummer.



Kontonummer: Kontonummeret panelet bruker for å rapportere til CMS.



Web-navn: Panelets angitte navn (definert da du la til panelet), som gir sluttbrukerne
tilgang til panelets PowerLink-modul eller GPRS-modul via nettet. Denne tilgangen kalles
også Interaktiv.



Paneltype: Typen panel, for eksempel "PowerMaster 30".



SIM-nummer: Telefonnummer til panelets SIM-kort. PowerManage bruker dette nummeret
for å initiere kommunikasjon med kontrollpanelet.



Kontaktnavn: Navnet på kontaktpersonen for panelet.



E-post for kontakt: Kontaktpersonens e-postadresse, som PowerManage bruker for
panelets "online/offline" statusvarsling for Privatrapport.



Gateadresse: Angi kontaktens fysiske adresse. PowerManages GoogleMaps-viser bruker
denne informasjonen for å peke og zoome inn panelets nøyaktige plassering (se
påfølgende del).



Telefon: Kontaktpersonens telefonnummer, som PowerManage bruker for panelets
"online/offline" status for Privat varsling.



Merknader: Merknader som ble lagt til angående panelet.

Vise panelets plassering på et kart
For å hjelpe den sentrale overvåkningsstasjonen å finne plasseringen av en alarm eller andre
forstyrrelser som krever en sjekk av sikkerhetspersonell, har PowerManage en GoogleMapsviser på siden Panelinfo>Generelt. Hvis gateadressen er angitt under panelinformasjon, åpner
kartviseren med panelets plassering sentrert og merket.
1. I kategorien Paneler klikker du på linken Plassering under Panelinfo. En GoogleMapsviser åpnes og viser et kart over plasseringen.

2. Etter behov kan du zoome inn eller ut og vise satellittfotovisning over plasseringen.

20
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Diagnose
Siden Diagnose brukes for å utføre rutinetesting og vedlikehold av panel. Den viser en grafisk
liste over periferienheter og gir mulighet for statusen til panelet og installerte moduler og lister
opp de forskjellige sonene som overvåkes av panelet.

Øverst på siden Diagnose kan du se statusen/tilstanden til panelet og Panel ID.

Siden Diagnose er delt inn i forskjellige deler. En beskrivelse av hver del følger.
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Kontrollpanel: Inneholder opplysninger om det valgte panelet, inkludert panelnavn, en
grafisk presentasjon av panelet og feil som oppdages for panelet og
kommunikasjonskanaler som støttes. Følgende informasjon/alternativer vises:
o

Kontonummeret vises ved siden av Kontrollpanel i tittellinjen.

o

Under tittellinjen vises et bilde av paneltypen.

o

I Status-området representerer hvert ikon en feil. Hvis du flytter musen over ikonene,
vises informasjon om feilene.
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Feil

Ikon

Feiltype

Lavt batteri

Vedlikehold

Overvåkning (mangler)

Feil

AC-feil

Vedlikehold

Linjefeil (PSTN)

Feil

Linjefeil (GSM)

Feil

Hold aktiv tapt (GPRS)

Feil

Hold aktiv (bredbånd)

Feil

Sone forstyrret

Alarm

Sabotasje åpen

Feil

SIM ikke verifisert

Installasjon

Rens meg / erstatt fra en røyk/gassdetektor

Vedlikehold

Maskering

Feil

Enhet mislyktes i å oppdatere
konfigurasjon

Feil

Minne

Vedlikehold

Alarm (alle typer)

Alarm

Jamming

Feil

Gjeldende linkkvalitet (RSSI)
Dårlig eller mindre

Feil

Enveis feil

Feil

Siste 24 timers gjennomsnittlige
linkkvalitet (RSSI) Dårlig eller
mindre

Feil
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Feil

Ikon

Feiltype

Autotest ikke mottatt

Feil

Bruker ba om service

Feil

Operatør-merket for service

Feil

o Kommunikasjonsmoduler: På høyre side av kontrollpanelvinduet vises tilgjengelige
kommunikasjonsmoduler.



Soner: Dette vinduet viser sonene som er definert for panelet.

En beskrivelse av sonevinduet følger her:
Tallet ved siden av Sone i tittellinjen representerer antall soner
som støttes av den valgte partisjonen. Ubrukte soner er nedtonet
med diagonale, grå linjer.
På høyre side av tittellinjen vises det totale antall feil. Feil er alle
typer atferd som skiller seg fra den normal statusen til en
periferienhet, dvs. svakt batteri, sabotasje åpen, enveis, AC-feil
osv. Feil spores for alle soner.
Navnet på sonen. Navnet kan endres. Nummeret viser sone ID.
Gjør det mulig å hente et bilde ved behov for sonen.
For å aktivere video som sendes fra panelet, må panelet
konfigureres til å tillate sending av video-ved-behov.
Installasjons-modusKommunikasjonBeveg-kameraBildeved-foresprsl, Aktiver
Signalstyrkeindikatoren viser styrken til kommunikasjonssignalet
mellom detektoren i sonen og panelet, som følger:
Grå stolper: Ingen kommunikasjon. Dette vises også i feillisten.
Gule stolper: Kommunikasjonen er bare enveis.
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Grønne stolper: Det er toveis kommunikasjon. Signalstyrken
vises som følger:
Minste antall stolper (1 stolpe) = svak kommunikasjon
Middels antall stolper (2 stolper) = god kommunikasjon
Maksimalt antall stolper (3 stolper) = sterk kommunikasjon
Hvis du klikker på signalstyrkens rullegardinpil, får du de sist
kjente (angitt med Oppdatert) opplysningene om RF-kanalene.
Sist gang detektoren ble aktivert, de sist brukte RF-kanalene og
repeaterne og gjennomsnittlig signalstyrke de siste 24 timene.
Oppdater-knappen oppdaterer statistikk for alle enheter.
Rullegardinmenyen Mer info viser siste gang detektoren ble
aktivert, partisjonene detektoren er forbundet med, og den gir
mulighet for å fjerne den valgte sonen.

Status-området viser statusen til sonen:


Forhåndsinnmeldt betyr at detektor/sone er definert, men
at det ikke er noen detektor ennå.



Forbikoblet når en sone er "forbikoblet".



Hvis det er feil, vises en liste over feilene.

Du kan bevege musen over statusområdet hvis du vil se flere
detaljer om feilene.
Tillater forbikobling av en sone.
Tillat en sugetest av enheten
Fjern enhenet fra panelet.
SJELDEN UTLØSTE soner markeres manuelt og vises ikke i
vanlig brukt sone i Ekstern inspeksjon-resultater.


Fjernkontroller og tastaturer: Tastatur, fjernkontroll, repeatere, sirener osv. gir
opplysninger om enheter som er innmeldt i systemet i annet enn soner. Opplysninger som
vises per enhet, tilsvarer soner, med unntak for at de ikke har en navngitt plassering, og
enhets-ID-en som vises, er nummerert separat per tastaturer, fjernkontroll, repeatere,
sirener osv.
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Utføre handlinger på diagnosesiden
Følgende alternativer er tilgjengelige på siden Diagnose:


Filtrering av enheter som vises: Gjør det mulig å filtrere for å vise en mindre enhetsliste.



Forbikobling av en sone: Utfører forbikobling av en sone. Når du klikker på den, endres
knappen Forbikoble til Avbryt forbikobling.



Lukking av en serviceforespørsel: Gjør det mulig å fjerne panelet fra servicelisten.



Kjøring av en gangtest: Knappen Kjør gangtest gjør det mulig å angi gangtestmodus.
Når du klikker på den, endres knappen til Stopp gangtest. Hvis du vil vite mer om
gangtesten, kan du se Sanntidsovervåkning av feil. I slutten av prosessen endres knappen
til Skjul gangtest og gjør at du kan skjule gangtestresultatene.



Tilordne et panel på nytt: Gjør det mulig å tilordne et panel på nytt til en annen operatør.
Listen over operatører vises ikke i rullegardinmenyen.



Legge til en ny enhet i panelet: Når du legger til en enhet i panelet, vil du bli bedt om å
angi en kode med 7 sifre. Når du har angitt koden, oppdaterer du listen over enheter for å
se enheten som er lagt til.

26
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Arbeide med PowerManage Interactive
PowerManage Interactive gir huseiere muligheten til å motta alarmer på sine mobile enheter,
tilkoble og frakoble systemet, se sonenes status og få de nyeste videoene og bildene for
bekreftelse på sine mobile enheter og ved behov.
Noen eksempler på PowerManage Interactives sider vises nedenfor.
Tilkoble systemet

Vise alarmopplysninger
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Detektors sonestatus

Se hendelseslogg
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PowerLinks interaktivtjeneste vs. GPRS-interaktivtjeneste
PowerManage støtter følgende panelers tilkoblinger:


PowerMax-panelserie med PowerLink-2



PowerMax-panelserie med GPRS



PowerMaster-panelserie med GPRS
o

Hvis du arbeider med PowerMaster-panelserien, kan du integrere PIR CAM-kameraer i
systemet og få en serie med bilder og videoer for videobekreftelse, noe som ikke er
mulig fra PowerMax-paneler.

o

Hvis du arbeider med Interactive (GPRS), får du et nyere WEB-grensesnitt enn
PowerLink-2.

o

Hvis du arbeider med PowerLink-2 (på PowerMax-panelserien), kan du integrere WIFIkameraer i systemet, noe som ikke er mulig i en GPRS-basert løsning.

Konfigurere PowerManage Interactive
Aktivere/deaktivere PowerManage Interactive for et panel
I listen ALLE-paneler merker du av i panelets GUI-boks for å aktivere PowerManage Interactivetilgang for huseieren.

Aktivere/deaktivere interaktive tjenester for en gruppe med paneler
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I siden Panelgruppe kan du aktivere eller deaktivere følgende Innstillinger for interaktive
funksjoner, som definerer hvordan huseieren får tilgang til alarmsystemet med
applikasjonen PowerManage Interactive.
o

Tillat videresending av hendelser til privat:
For GSM/GSP-modul:
Gjør det mulig å sende hendelsesmeldinger til huseierens PowerManage Interactiveapplikasjon.
For PowerLink-modul:
Gjør det mulig å sende SMS-, MMS- og e-posthendelsesmeldinger over Internett til
huseieren.

o

Tillat sikkerhet:
Tilkoble/frakoble/forbikoble: Gjør det mulig for huseieren å tilkoble/frakoble systemet,
vise og kontrollere detektorer og andre enheter som er innmeldt i panelet.

o

Tillat kameraer:
Gjør det mulig for sluttbrukere å vise video og stillbilder fra kameraer i hjemmesystemet.

o
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Tillat hjemautomatisering: Støttes ikke i denne versjonen.
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Vise et panels aktiverte interaktive funksjoner
Siden Paneltjenester viser hvilke interaktive innstillinger som er aktivert eller deaktivert for
panelet.

Konfigurere tilgang til applikasjonen PowerManage Interactive
Oppgi web-navn:
WEB-navnet er navnet som brukes av huseieren for å logge inn på serveren. Serveren vil
omdirigere brukerens nettleser til sin PowerLink-moduls web-grensesnitt eller GPRS-mobilgrensesnitt.
På siden PanelRediger panel definerer du et unikt WEB-navn for huseieren.
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Panel ID brukes for å identifisere panelet når brukeren kobler seg til PowerManage
Interactive. Denne ID-en fås når brukeren manuelt legger til et panel eller redigerer
panelinformasjon i menyene Rediger panel, eller automatisk via BBA (Broadband Adaptor,
dvs. PowerLink-2-modul) når panel innmeldes til serveren.
Bruke Web-navnet for å få tilgang til PowerManage Interactive
Du kan for eksempel få tilgang til et panel med web-navnet John ved å angi følgende
adresse i en nettleser:
http://[PowerManage server adresse]/John
Merk: Web-navnet skiller ikke mellom store og små bokstaver.
Om nødvendig kan operatøren definere et nytt web-navn i tekstboksen Nytt web-navn.

Eksterne rutineinspeksjoner (Remote Routine Inspections - RRI)
I Eksterne inspeksjoner er det mulig å initialisere inspeksjoner ved behov manuelt eller periodisk
etter tidsplan, vise/filtrere eksterne inspeksjonsresultater for panelet, markere dem som vurdert,
legge til kommentarer fra forskjellige operatører og konfigurere oppsett av eksterne
inspeksjoner.

Innstilling av RRI

RRI laster opp visse verdier fra paneler og sjekker hver av dem for å se om de er innenfor
bestemte grenser.
Følgende testverdier er tilgjengelige:
Testverdier

Beskrivelse

Sjekk for rapporterte
feil

Sjekk feil for alle i siste X hendelser.

Oppgir forandringer

Sjekk at siste angitte / ikke angitte hendelse er innenfor siste
X hendelser.

List opp gjeldende feil og sabotasjer.

Vis siste angitte og ikke angitte tid.
Behandle justert
dag/tid som
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Les av dato/klokkeslett med opplasting, sjekk at det er
innenfor 5 sekunder i forh. til servertid. Innstill dato/klokkeslett
med nedlasting.Sjekk om noen dektektorer er forbikoblede.
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Testverdier
feil.Forbikoblede
soner

Beskrivelse

Vanlig brukte soner
ZonesPart i «Aktive
feil» og «Totale panel
feil»Sjekk klokke»

Omfatter ikke soner markert som «Sjeldent brukt». For å
bekrefte denne funksjonaliteten anbefales det å gjennomføre
periodiske gangtester. Dette vil være adskilt fra resten av RRI,
siden det er interaktivt. AC feil og svakt batteri indikatorer i
Aktive feil og i Totalt antall panelfeil

Oppgi forbikoblede dektektorer.

Sjekk at PPS er tilgjengelig. Les av dato/klokkeslett med
nedlasting, sjekk at det er innenfor 5 sekunder i forh. til
servertid. Innstill dato/klokkeslett med nedlasting.
.
PSTN- og GPRS- og
bredbåndslinjer

IP: Når PowerLink-modulen er koblet til panel.
PSTN: Utfør våkn opp. Panel antas å ha PSTN hvis RCVR #
er programmert.
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Angi tilstand
På siden Angi tilstand kan du angi eller vise statusen Tilkoblet eller Frakoblet for forskjellige
soner som overvåkes av panelet. Du kan også markere en sone som forbikoblet. Hvis du vil
utføre en forbikobling på en sone, merker du av for forbikobling for en sone og endrer tilstand.

Få/angi konfigurasjon
Under Få/angi kan du laste ned en konfigurasjon (dra panelets konfigurasjon til PowerManages
database), redigere konfigurasjonen, opprette en grunnleggende konfigurasjon, sammenligne
konfigurasjonen med sist kjente konfigurasjon og lagre konfigurasjonen som den sist kjente..

Angi panelkonfigurasjoner
Panelets konfigurasjon lagres på panelet, ikke på PowerManage-serveren. Det er mulig å laste
ned en kopi av konfigurasjonen for ethvert panel og deretter vise og redigere denne kopien og
utføre eksternt vedlikehold.
Du kan også laste opp den nye konfigurasjonen tilbake til ett eller flere paneler.

Laste ned et panels konfigurasjon
Når han/hun administrerer konfigurasjoner, kan operatøren laste ned, vise og redigere et panels
konfigurasjon. Det er også mulig å utføre denne handlingen på flere paneler. Hvis du vil vite
mer, kan du se Utføre handlinger på flere paneler.
1. I listen Paneler velger du et panel for å laste ned konfigurasjonen.
2. I rullegardinlisten Handlinger øverst til høyre på siden Paneler velger du Få
alarmsystemkonfigurasjon.
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3. Det vises en melding som spør om du er sikker på at du vil laste ned konfigurasjonen for
det/de valgte panelet/panelene. Klikk på Ja for å fortsette. Konfigurasjonen lastes ned.

Vise og redigere en konfigurasjon
Du kan vise et panels konfigurasjon hvis det er online ved å klikke på panelets navn. I
panelsidens venstre sidestolpe velger du alternativet Få / angi konfigurasjon.

1. Klikk på et alternativ i konfigurasjonen for å vise alternativets parametere.
2. Hvis du vil redigere konfigurasjonen velger du alternativet Rediger konfigurasjon fra
rullegardinmenyen Konfigurasjon.
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3. Angi den nye parameteren i tekstboksen, eller velg parameteren fra rullegardinlisten.

Merk: Du kan klikke på Alle eller Endret nederst på siden for å vise alle parametere eller bare
redigerte parametere.
4. Klikk på Lagre endringer for å lagre endringer i konfigurasjonen.
5. Klikk på Avbryt hvis du ikke vil lagre endringer i konfigurasjonen.
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Sammenligne med sist lagrede konfigurasjon
PowerManage gjør det mulig å sammenligne panelets gjeldende konfigurasjon med panelets
sist lagrede konfigurasjon, slik at du kan se endringer som er foretatt i konfigurasjonen.
Slik sammenligner du konfigurasjoner:
Når du viser et panels konfigurasjon, velger du alternativet Sammenlign med lagret
konfigurasjon fra rullegardinmenyen Konfigurasjon.

Klikk på Lagre sammenslått hvis du vil sammenligne med lagret konfigurasjon
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Lagre den sist kjente konfigurasjonen
PowerManage-operatøren kan lagre et panels gjeldende konfigurasjon når som helst. Denne
handlingen lager et "snapshot" av konfigurasjonen som kan brukes for sammenligning i
fremtiden. Endringer i konfigurasjonen fra dette tidspunktet vil ikke bli inkludert i den sist kjente
konfigurasjonen.
Slik lagrer du gjeldende panelkonfigurasjon:
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Når du viser et panels konfigurasjon, velger du alternativet Lagre konfigurasjon fra
rullegardinmenyen Konfigurasjon.
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Opprette en grunnleggende konfigurasjon
Grunnleggende konfigurasjon er en generell systemkonfigurasjonsmal som er opprettet fra
en bestemt versjon eller fra et bestemt tidspunkt. Du kan finjustere konfigurasjonen og laste den
opp til flere paneler (av samme versjon).
Den grunnleggende konfigurasjonen omfatter alle parametere som ikke er spesifikke, for
eksempel kontaktopplysningene til sluttbrukere. Du kan bruke ethvert panels gjeldende
konfigurasjon for å opprette en grunnleggende konfigurasjon.
Slik oppretter du en grunnleggende konfigurasjon:


Når du viser et panels konfigurasjon, velger du alternativet Lag grunnleggende
konfigurasjon fra rullegardinmenyen Konfigurasjon og velger alternativene du vil basere
den grunnleggende konfigurasjonen på.

Laste opp en grunnleggende konfigurasjon
Når du har opprettet en grunnleggende konfigurasjon, kan den lastes opp til ett eller flere
paneler. Hvis du vil vite mer om å opprette en grunnleggende konfigurasjon, kan du se Opprette
en grunnleggende konfigurasjon. Det er også mulig å utføre denne handlingen på flere paneler.
Hvis du vil vite mer, kan du se Utføre handlinger på flere paneler.
1. I listen Paneler velger du panelet du vil laste opp konfigurasjonen for.
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2. I rullegardinlisten Handlinger øverst til høyre på siden Paneler velger du Push
grunnleggende konfigurasjon.

Du vil bli bedt om å velge konfigurasjon.
3. Velg konfigurasjon og klikk på Start prosess.

3.4 Angi panelets tilkoblingstilstand
Når panelet er registrert og konfigurert i PowerManage, kan du kontrollere dets
tilkoblingstilstand (tilkoblet/frakoblet) fra CMS.
1. På siden Panelinformasjon velger du lenken Systemstatus lenken for å endre
tilkoblingstilstand.
2. Klikk på statuskoblingen øverst.

3. Angi ønsket tilkoblingstilstand:
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o

Frakoble – Klikk for å frakoble systemet og stoppe sending av alarmer.

o

Tilkoble borte – Klikk for å tilkoble systemet når ingen er hjemme. Alternativene er
Normal, Momentant (ingen inngangsventetid) og Barnevakt (meldingsvarsel om
barnevakt blir sendt).

o

Tilkoble hjemme – Klikk for å tilkoble systemet når det er noen hjemme. Alternativene
er Normal og Momentant.
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3.5 Tilpasse soneplasseringer
Det er mulig å endre sonenavn i PowerMaster-10 og PowerMaster-30 kun for soner definert
som «tilpasset».

3.6 Vise panelets hendelseslogg
Under Panels hendelseslogg kan du vise standard eller eldre logg. Klikk på Oppdater på
sidene Standardlogg eller Eldre logg for å laste ned hendelser fra kontrollpanelet. (Det er
mulig å laste ned opptil 1000 hendelser for standardloggen for PowerMaster-paneler og 250
hendelser for eldre logger for PowerMax-paneler).

Feilovervåkning
Applikasjonen Feilovervåkning inneholder en sanntidsliste over paneler som trenger service og
opplysninger om feiltyper og alvorlighetsgrad. I denne menyen er det mulig å tilordne paneler
med feil til bestemte PowerManage-operatører, suspendere (ignorere) feil i en bestemt periode
og initiere handlinger på flere paneler for å rette på feil. Når du beveger musepekeren over
kolonnen Kilde, vises en liste over alle aktive feil.
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Følgende informasjon vises på siden Feilovervåkning:


Panel ID: Panelets identifikasjonsnummer.



Konto: Kontonummeret panelet bruker for å rapportere til CMS.



Web-navn: Se "Arbeide med PowerManage Interactive "



Kilde: Viser feiltype og plassering, f.eks. kontrollpanel eller en bestemt sone.



Tidspunkt: Viser når panelet ble lagt til i listen.



Operatør: Viser hvilken operatør panelet med feil ble tilordnet til.



Nye merknader: Viser antall nye merknader som er lagt til siden forrige gang noen viste
kategorien Merknader. Hvis du beveger pekeren over antall merknader, vises informasjon
om de siste tre merknadene.

Følgende alternativer er tilgjengelige øverst på siden:


Knapp for å tilordne på nytt: Gjør det mulig å tilordne et panel på nytt til en annen
PowerManage-operatør eller avbryte den eksisterende tilordningen.
Hvis du vil gjøre det, velger du panelet og klikker på knappen Tilordne på nytt. Fra
rullegardinlisten velger du Avbryt tilordning.
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Knapp for å suspendere: Gjør det mulig å ignorere én eller flere feil i et panel i en
begrenset periode, som standard er det 1 uke. Velg feilene du vil suspendere og definer
deretter hvor lenge feilen skal ignoreres med applikasjonen Feilovervåkning. Panelet vil bli
oppført på siden Ikke avgjorte feil. Se Ikke avgjorte feil for mer informasjon om håndtering
av ikke avgjorte feil.



Ordne feil: Dette alternativet er tilgjengelig under rullegardinmenyen Handlinger og gjør
det mulig å markere en feil som ordnet. Det er bare relevant for paneler som er merket for
service.

I tillegg kan du bruke filteralternativene til venstre på siden for å vise bestemte data.
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Ikke avgjorte feil
Siden Ikke avgjorte feil gjør det mulig å håndtere listen over suspenderte feil etter panel ved å
tilordne feil til en annen operatør eller utløse suspenderte feil.

Følgende informasjon vises på siden Ikke avgjorte feil:


Panel ID: Panelets identifikasjonsnummer.



Kontonummer: Kontonummeret panelet bruker for å rapportere til CMS.



Web-navn: Panelets angitte navn (definert da du la til panelet), som gir sluttbrukerne
tilgang til panelets PowerLink-modul via nettet.



Kilde: Viser feiltype og plassering, f.eks. kontrollpanel eller en bestemt sone.



Inntil: Viser når feilen er suspendert til.



Tidspunkt: Viser når panelet ble lagt til i listen.



Operatør: Viser hvilken operatør panelet med feil ble tilordnet til.

Følgende alternativer er tilgjengelige øverst på siden:
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Knapp for å tilordne på nytt: Gjør det mulig å tilordne et panel på nytt. Hvis du vil gjøre
det, velger du panelet og klikker på knappen Tilordne på nytt.
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 Knappen Gjenoppta feil: Gjør det mulig å slette en suspensjon av et panel og gjenoppta
visning av eventuelle feil.

I tillegg kan du bruke filteralternativene til venstre på siden for å vise bestemte data.

3.7 Ekstern inspeksjon
Denne siden gjør det mulig å planlegge, initiere og avbryte rutinemessige eksterne
inspeksjoner.
Siden Ekstern inspeksjon inneholder en liste over paneler og gjør det mulig å utføre følgende
handlinger:


Planlegge, initiere og avbryte rutinemessige eksterne inspeksjoner (Eksterne inspeksjoner)



Vise historiske resultater for eksterne inspeksjoner for ett enkelt panel.

Øverst på siden kan du bruke knappene til å utføre følgende handlinger:


Planlegge en inspeksjon: Gjør det mulig å angi dato for neste eksterne inspeksjon og
definere om videre inspeksjoner skal utføres jevnlig.



Initiere en inspeksjon: Starter en inspeksjon ved behov. Det er også mulig å initiere
inspeksjon for et panel som er offline. I så fall vil inspeksjonen starte når panelet blir endret
til online.

Listen over eksterne inspeksjoner inneholder følgende informasjon:


Panel ID: Viser panelets unike Visonic-identifikator. Panel ID vises også på et merke bak
på det aktuelle panelet.



Web-navn: Viser panelets angitte navn som gir sluttbrukerne muligheten til å omdirigere
nettleseren til PowerLink-modulens nettgrensesnitt. Denne funksjonen finnes ikke på
GPRS-baserte kontrollpaneler.



Kontonummer: Viser kontonummeret panelet bruker for å rapportere til CMS (Central
Monitoring Station).
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 Resultat: Viser resultatet av siste utførte test på hvert panel. Når en test pågår, vises en
fremdriftslinje. Resultat og Siste RI refererer alltid til de siste testene som faktisk er utført på
panelet, eller, hvis det er aktuelt, statusen til testen som pågår.


Vist: Øye-ikonet viser at testresultater er merket som håndtert av operatøren. Hvis du
beveger musen over ikon, vises opplysninger om granskeren. Hvis brukeren er slettet, vises
Ikke eksisterende bruker i stedet.



Siste RI: Viser datoen da siste test som er utført på panelet, ble initiert.



Neste RI: Viser neste dato/klokkeslett en test skal bli, eller skulle ha blitt, initiert for panelet.
Hvis opplysningene vises i rødt, kunne testen ikke fullføres.
"---" betyr at det ikke er planlagt noen flere eksterne inspeksjoner.



Gjenta: Viser om det er planlagt gjentatte tester i tillegg til det som vises i kolonnen Neste
RI.

Arbeide med listen over eksterne inspeksjoner
Denne delen beskriver handlinger som kan utføres når du viser listen over eksterne
inspeksjoner.

Starte en automatisk planlegging av ekstern inspeksjon for et panel
Gjør det mulig for operatøren å angi dato for neste eksterne inspeksjon og definere om videre
inspeksjoner skal utføres jevnlig.
Det er mulig å velge flere panels for planlegging. Når en inspeksjon er planlagt, vil eksisterende
verdi for Neste RI bli erstattet med en prikket linje.
Standarddato bør være dagens dato, hvis ikke det allerede er planlagt for neste eksterne
inspeksjon. I så fall er datoen forhåndsangitt til datoen for neste eksterne inspeksjon.

Stoppe en automatisk planlegging av ekstern inspeksjon (flere paneler)
Dette alternativet gjør det mulig å slette tidsplanen for automatiske eksterne inspeksjoner.
For å gjøre dette, klikker du på knappen Planlegg. I planleggingsvinduet velger du Avbryt
planlagt inspeksjon.

Angi ny dato for neste eksterne inspeksjon (Multiple panels)
Hvis du vil angi ny dato for neste eksterne inspeksjon, velger du paneler og klikker på knappen
Planlegg. Velg en ny dato fra popup-menyen.
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Sette opp periode for automatisk planlegging (flere paneler)
Velg flere paneler og klikk på knappen PlanleggI planleggingsvinduet
velges Velg gjentakelse

Legg til et nytt panel automatisk for Ekstern inspeksjon
Nye paneler legges til på administrasjonssiden for eksterne inspeksjoner når de blir med i
serveren og angis som nye på siden Ekstern inspeksjon til den første eksterne
inspeksjonstesten er utført.

Utfør ekstern inspeksjon nå (flere paneler)
Dette alternativet starter en inspeksjon ved behov. Det er også mulig å initiere inspeksjon for et
panel som er offline. Inspeksjonen starter imidlertid først når panelet endres til online.
Hvis du vil initiere en inspeksjon, velger du paneler og klikker på knappen Initier inspeksjon.

Testresultater for eksterne inspeksjoner
Resultatene avhenger av testtype: noen er enten bestått eller ikke bestått, mens andre gir
informasjon om verdier som er sjekket, for eksempel antall forbikoblede soner. På siden
Testresultater for eksterne inspeksjoner kan du se:


De siste testene per panel i skjulbart format. Den siste inspeksjonen er åpen som standard.



Testresultatene omfatter verdi, resultat, utvalg og tilleggsinformasjon.

Du kan bruke knappen Merk vurdert for å angi at testresultatet er vurdert. Systemet angir
operatørnavn og tidspunkt for vurderingen.

3.8 Utføre handlinger på flere paneler
Denne delen inneholder et sammendrag over operasjoner som kan utføres på flere paneler. Du
kan velge paneler fra listen (f.eks. Alle paneler, Feilovervåkning osv.) og deretter velge
operasjoner som skal utføres i rullegardinmenyen Handlinger.
Sidenavn
Liste over
eksterne
inspeksjoner

Liste
over alle
paneler

Liste over
feilovervåkning

Liste med
statistikk for
alle paneler

Hendelsesliste

Fastvareoppgradering for
Power Master

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Få
alarmsystemkonfigurasjon

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Push grunnleggende
konfigurasjon

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Handlinger:

Innstilling for interaktive
funksjoner
Panel tilordner ny CMS IPadresse
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Sidenavn
Liste over
eksterne
inspeksjoner

Liste
over alle
paneler

Liste over
feilovervåkning

Liste med
statistikk for
alle paneler

Hendelsesliste

Power Link2 nullstill
brukerpassord

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utfør RRI nå

Nei

Ja

Ja

Ja

Nei

Stopp auto-RRI

Nei

Nei

Dedikert kn.

Nei

Nei

Start auto-RRI

Nei

Nei

Dedikert kn.

Nei

Nei

Merk panel som
vurdert/ikke-vurdert

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Tilordne panel på nytt med
kommentarer (legge til
tjeneste med kommentarer
manuelt)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Teknikernullstill

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Eksportere klipp

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei (egen kn.)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Fjerne enheter

Ja

Ja

Ja

Ja

Nei

Service utført (avbryt
anmodning om service)

Nei

Nei

Ja

Ja

Nei

Handlinger:

Eksportere liste til XLS

Ordne feil

Ja

Fastvareoppgradering for Power Master
Dette alternativet gjør at du kan oppgradere fastvaren for Power Master.

Få alarmsystemkonfigurasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om dette alternativet, kan du se Laste ned et panels
konfigurasjon.

Push grunnleggende konfigurasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om dette alternativet, kan du se Laste opp en grunnleggende
konfigurasjon.

48

D-305186 PowerManage brukerveiledning

Arbeide med paneler

Innstilling for interaktive funksjoner
Dette alternativet gjør at du kan aktivere og deaktivere PowerLink-funksjoner som meldinger,
sikkerhet og kamera. Hvis du vil vite mer, kan du se
Merk: Du kan også endre funksjonsinnstillinger fra vinduet Rediger panelgruppe på siden
GRUPPER. I dette tilfellet vil innstillingene gjelde for alle PowerLink-paneler i denne gruppen.

Aktivere/deaktivere følgende funksjoner i gruppens paneler i PoweManage Interaktive
applikasjon.


Tillat vidresending av handling til privatperson: Aktiverer meldinger om alarmer og
varsler til brukerens telefon eller annen mobil enhet.



Tillat sikkerhet: Aktiverer brukerens mulighet til å aktivere/deaktivere hjemmets
sikkerhetssystem.



Tillat kameraer: Aktiverer brukerens mulighet til å se video fra installerte kameraer.



Tillat hjemmeautomatisering: Ennå ikke tilgjengelig i denne versjonen.

D-305186 PowerManage brukerveiledning

49

Arbeide med paneler

Panel tilordner ny CMS IP-adresse
Dette alternativet gir deg muligheten til å tilordne overvåkning og administrasjon av registrerte
paneler til en PowerManage-applikasjon som er installert på en annen datamaskin.
1. I panellisten velger du et eller flere paneler som støttes av PowerLink.
2. I rullegardinlisten Handlinger øverst til høyre på siden Paneler velger du Panel tilordner
ny CMS IP-adresse. Siden Endre IP åpnes.
3. I boksen Tilordne ny IP skriver du inn IP-adressen til datamaskinen du vil skifte panelets
administrasjon for.
4. Klikk på Start prosess.

PowerLink2 nullstill brukerpassord
Fra panellisten kan du nullstille brukernavn og passord på paneler som støttes av PowerLink2
for tilgang til PowerLink2s nettside.

Slik nullstiller du rettigheter:
1. I panellisten velger du et eller flere paneler som støttes av PowerLink2.
2. I rullegardinlisten Handlinger øverst til høyre på siden Paneler velger du Nullstill passord.
Siden Nullstill passord åpnes.
3. Definer et nytt brukernavn og passord som skal brukes neste gang du går til PowerLinks
nettside.
4. Klikk på Start prosess.
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4 Arbeide med grupper
En "gruppe" er en samling paneler som administreres sammen og som tillater at det kan angis
parametere som vil gjelde for alle panelene i gruppen, for eksempel rapporteringsinnstillinger og
språkdefinisjoner for meldinger.
Når du arbeider med grupper, må du være oppmerksom på følgende:


En av gruppene, "hovedgruppen", er alltid definert som standard, og alle paneler som
legges til automatisk, blir med i denne hovedgruppen.



Brukere og brukerroller knyttes til grupper fra gruppelisten ved å klikke på ikonet eller ved å
redigere brukeren.



Det er mulig å knytte et panel til en enkeltgruppe.



Det er mulig å knytte flere grupper til en bruker eller rolle.



Det er mulig å knytte flere brukere til en gruppe.

Siden Grupper inneholder en liste over grupper og gir deg muligheten til å definere nye grupper
og slette grupper. Gruppelisten inneholder følgende informasjon:


Navn: Viser navn på gruppen.



Språk: Viser språk for meldinger.



Land: Viser landet der panelet er plassert.



Poststed: Viser poststedet der panelet er plassert.



Region: Viser regionen der panelet er plassert.



Beskrivelse: Viser en beskrivelse av gruppen, hvis det finnes.



Videoformat: Viser hvilken type videoformat som sendes med e-post til panelets definerte
kontaktadresse. Videoer kan stamme både fra GPRS- og bredbåndbaserte systemer.
Formater som støttes er AVI, FLV, MP4 og 3GP.



Bruk



Online/totalt: Viser antall paneler i gruppen som for tiden er online.

ikonet (Brukertillatelse) for å redigere tilgang til gruppen for brukere og roller.
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4.1 Legge til en gruppe
Følg instruksjonen nedenfor for å legge til en gruppe.
1. Klikk på knappen Legg til gruppe øverst på siden Grupper.

2. Angi følgende informasjon:
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Gruppenavn: Angi et navn for gruppen.



Gruppebeskrivelse: Gir deg muligheten til å legge til en beskrivelse av gruppen.



Land/region/provins/poststed: Gir deg muligheten til å velge hvor panelene er
plassert.



Videoformattype: Gir deg muligheten til å velge videoformat som støttes.



Meldingsspråk: Gir deg muligheten til å velge språk for meldinger som blir sendt til
sluttbrukeren (med SMS, MMS eller e-post).



Funksjoner: Gir deg muligheten til å velge funksjoner som skal være tilgjengelige i
panelene i gruppen:
o

Tillat videresending av hendelser til privat: Gir PowerManage muligheten til å sende
SMS-, MMS- og e-postmeldinger til panelets kontaktperson.

o

Tillat sikkerhet: Gir CMS, som bruker en PowerLink-modul, muligheten til å sed
detektorer og andre enheter som er innmeldt på dette panelet.

o

Tillat kameraer: Gir deg muligheten til å overføre video og fotografier fra kameraer i
hjemmesystemet til CMS.

o

Tillat hjemautomatisering: Gir CMS, som bruker en PowerLink-modul, muligheten til
å vise og kontrollere opptil ti hjemmeenheter som er koblet til dette panelet.
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 Hold aktiv-periode for PowerLink (sek): Gir deg muligheten til å definere intervaller i
sekunder der systemet sjekker at bredbånds-/PowerLink-tilkoblingen til panelet er aktiv.


GPRS Hold aktiv (sekunder): Gir deg muligheten til å definere intervaller i sekunder
der systemet sjekker at GPRS-tilkoblingen til panelet er aktiv.



Aktiver/deaktiver GPRS Hold aktiv: Gir deg muligheten til å aktivere/deaktivere
alternativet GPRS Hold aktiv. Velg relevant alternativ fra rullegardinlisten.



Interaktiv Pretend bba: Tillater interaktiv administrasjon.For paneler som har installert
PowerLink3 modul med brukeradministrasjon via PoweManage interaktiv applikasjon,
velg deaktivert. For paneler med installert PoweLink2 moduler med bruker
administrasjon via Powelink PC applikasjon, velg aktivert.

3. Definer tilkoblingene for gruppens paneler til overvåkningsstasjonens
automatiseringsprogramvare. Disse gruppetilkoblingene vises i en tabell på siden Gruppe:


Tilkoblingsnavn: Angi tilkoblingsnavnet for å koble deg til CMS for
rapporteringsformål.



Sentral stasjon: Angi navnet på CMS.



Rapportprotokoll: Velg rapportprotokoll.



Rapporttype: Gir deg muligheten til å filtrere hvilken informasjonstype som sendes
over denne tilkoblingen til CMS, for eksempel varsel, kameraproblemer, alle osv.

4. Klikk på

knappen. En ny CMS-rapporttypeoppføring vises i gruppetabellen.

5. Hvis du vil legge til et ekstra panel, klikker du på avmerkingsboksen Bli på denne siden
etter lagring.
6. Klikk på knappen Lagre endringer for å lagre panelopplysningene.

4.2 Sletting av en gruppe
Følg følgende veiledning for å legge til en gruppe.
1. Velg gruppen i gruppelisten.
2. Klikk på Fjern gruppe knappen øverst på Grupper siden.
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5 Vise og håndtere hendelser
Siden Hendelser inneholder en liste over hendelser som mottas fra panelene. Hendelseslisten
oppdateres når CMS mottar en ny alarm eller et nytt hendelsesvarsel (for eksempel, AC-feil,
Systemtilkobling) fra det overvåkede panelet.

Hendelseslisten inneholder følgende informasjon:


Hendelses-ID: Viser nummeret til hendelsen i listen. Symbolet ved siden av hendelses-ID
angir følgende:
Ikon

Beskrivelse

Eksempel

Kameraproblemer, kamera
vises
Alarm

Panikkalarm, perimeteralarm osv.

Varsel

Feil på telefonlinje, svakt batteri på
kontrollpanel.

Informasjon

Perimetergjenoppretting, avbryt alarm osv.

Åpen/lukket

Tilkoble borte, tilkoble hjemme, frakoble,

Offline

Gikk offline

Online

Har kommet online

X10 på/av
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Type: Viser varseltype, for eksempel "svakt batteri på kontrollpanel".



Bilder: Når video er tilgjengelig, vises kameraikonet [
live video eller avspilling.



Enhet/bruker: Definerer enheten eller sonen i bygningen der hendelsen skjedde.



Panel ID: Viser kontrollpanelets ID.



Konto: Viser kontonummeret panelet bruker for å rapportere til CMS.



Tidspunkt: Viser dato og tidspunkt da hendelsen kom til serveren, dette tidspunktet
angir servertid. Hendelser sorteres etter tidspunktet da de sist ble oppdatert (en
hendelse kan oppdateres med flere data, for eksempel et nytt bilde, når den først har
nådd PowerManage).

]. Klikk på ikonet for å se enten

Merk: Avmerkingsboksen i slutten av raden gir deg muligheten til å definere om hendelsen er
håndtert eller ikke. "Håndtert" betyr at hendelsen er vist av administrator eller operatør.
Konvoluttikonet viser om en e-post- / SMS- / MMS-melding er sendt.
Når en hendelse er håndtert, oppdateres kolonnen Hendelser i listen Paneler.
Merk: Når hendelsen er endret til håndtert, kan den ikke endres tilbake.

5.1 Søking og visning av hendelsesdata
Når du viser hendelsessiden, er det også mulig å:


Klikke på kolonnenavnet for å sortere i henhold til det feltet.



Bruke Søk-feltet til å søke etter bestemte data, eller bruke rullegardinlistene for å vise data
basert på spesifikke spørsmål.



Klikk på Flere verdier for å vise mer informasjon.

5.2 Visuell bekreftelse av alarmer og hendelser
PowerManage fungerer sammen med forskjellige alarmautomatiseringsprogrammer om visning
av streaming video og hendelsesdreven video på CMS.
] vises i kolonnen Bilder, er visuell bekreftelse tilgjengelig for plassering
Hvis kameraikonet [
av hendelsen. Hvis for eksempel et alarmvarsel kommer til CMS, klikker operatøren på
kameraikonet for å vise video fra det overvåkede området og kontrollere om det pågår en
forstyrrelse eller en kriminell handling.
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Velg Direkte visning for å vise video i sanntid av det valgte stedet (hvis aktuelt).



Velg PIR-kameraer for å vise bilder som ble tatt av et PIR-kamera som er installert på
stedet ved behov (hvis aktuelt).



Velg Avspilling for å vise videosegmenter som er tatt opp på et tidligere tidspunkt. Hvis
du vil lagre et avspillingsbilde, høyreklikker du på bildet, klikker på Lagre bilde som og
angir et filnavn og en mappe.
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6 Arbeide med prosesser
Noen panelrelaterte oppgaver kan ikke utføres umiddelbart av PowerManage (for eksempel må
et panel kontaktes) og håndteres som en bakgrunnsprosess. Siden Prosesser inneholder en
liste over bakgrunnsoppgaver som er utført av PowerManage, eller som fremdeles pågår.
En prosess har vanligvis en bruker (opphavsmann) og et panel (som prosessen utføres på)
knyttet til seg.
Siden Prosesser er nyttig hvis du vil sjekke statusen til en bakgrunnsoppgave eller avbryte den.

Siden Prosesser inneholder følgende informasjon:


Prosess: Viser prosessens navn.



Status: Viser statusen til prosessen:
o

Vellykket: Prosessen var vellykket.

o

Start: Prosessen er startet, og en bekreftelse er mottatt fra panelet.

o

Håndtert: Denne statusen viser at panelet er i tilkoblingsprosessen.

o

Mislyktes: Prosessen mislyktes.



Detaljer: Hvis prosessen mislyktes, får du en beskrivelse av feilen.



Panel ID: Viser kontrollpanelets ID. Du kan klikke på panelets ID-nummer for å vise detaljer
om panelet.



Bruker: Viser navnet på brukeren som initierte prosessen.
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 Startet: Viser dato og tidspunkt da prosessen startet.


Varighet: Viser varigheten til prosessen (maksimal varighet er 1 time).



Avmerkingsboks for håndtert: PowerManage gir mulighet for manuell administrasjon av
hvilke prosesser som er vurdert av en person. Merk av i denne boksen hvis prosessen er
håndtert.

Vise data
Når du viser data, kan du:


Klikke på kolonnenavnet for å sortere i henhold til det feltet.



Bruke Søk-feltet til å søke etter bestemte data, eller bruke rullegardinlistene for å vise data
basert på spesifikke spørsmål.



Klikk på Flere verdier for å vise mer informasjon.

6.1 Stoppe en prosess
Hvis det er nødvendig, kan du velge en prosess og stoppe den ved å klikke på Stopp-knappen
øverst til høyre på siden Prosesser.
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7 Utføre administrative oppgaver
Siden System gir deg muligheten til å utføre forskjellige administrative oppgaver, deriblant
følgende handlinger:


Administrasjon av brukere, deriblant brukerkontoer, administrere brukerroller og vise
brukeres handlingslogger.



Utføre feilsøking, inkludert:
o

Legge til, fjerne og endre programvareoppgraderinger.

o

Administrere grunnleggende konfigurasjoner.

o

Administrere Look- og Feel-pakker.

D-305186 PowerManage brukerveiledning

59

Utføre administrative oppgaver

7.1 Brukeradministrasjon
PowerManage omfatter følgende brukertyper:


Superadmin: Dette er primærbrukeren med høyeste tilgangs- og funksjonsnivå, som er
ansvarlig for å opprette og slette vanlige administratorer. Denne brukeren kan ikke slettes.



Administrator: Vanlige administratorer kan utføre alle oppgaver, unntatt sletting av en
annen administratorkonto. Administratorer kan opprette operatører og brukerroller og
definere tilgangstillatelser for operatører ved å knytte dem til roller.



Grupper: Grupper opprettes for å administrere et sett med paneler på en enkel måte. Hvert
panel kan knyttes til en enkelt gruppe.



Roller: Dette er tilgangsrettigheter gitt til grupper.



Operatør: Operatører får tilgang til bestemte grupper av paneler for å vise og/eller utføre
handlinger (f.eks. vedlikehold, tilkobling/frakobling osv.) basert på tilgangsrettigheter.



Sluttbruker: Sluttbrukere er brukere som bruker panelet hjemme ved hjelp av
mobilnettilgang (dvs. interaktivt) for tilgang til panelet. Sluttbrukeren kan angi eller fjerne
angivelse av panelet, vise status for detektorer, få alarmer og få bilde-/videobekreftelser.

Menyen Brukeradministrasjon gir deg muligheten til å opprette eller fjerne brukere, definere
og endre brukerroller og vise en logg over en brukers handlinger.

Definere en ny bruker
1. Klikk på linken Brukere på System-siden for å vise brukerlisten.
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2. Klikk på knappen Legg til bruker øverst til høyre i brukerlisten. Siden Legg til bruker
vises.

3. Angi følgende informasjon:
o

Fullt navn: Angi brukerens fulle navn.

o

E-postadresse: Angi brukerens e-postadresse. Dette er e-postadressen som blir brukt
ved pålogging i systemet.

o

Telefon: Angi et telefonnummer for brukeren.

o

Land: Velg et land for brukeren.

o

Tilhører rollen: Velg en administrator eller tidligere opprettet rolle.

o

Passord: Definer et passord for brukeren. Dette er passordet brukeren vil bruke ved
pålogging i systemet. Angi passordet på nytt for bekreftelse.

4. Klikk på Lagre endringer for å lagre den nye brukeren.

Suspendere en bruker
Hvis det er nødvendig, kan du suspendere en brukers konto. Hvis du vil gjøre det, velger du en
bruker eller flere brukere og klikker på knappen Veksle suspendert bruker. Hvis du vil frigi
brukeren, klikker du på knappen Veksle suspendert bruker på nytt.
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Definere brukerroller
En rolle definerer en brukertype. En rolle definerer blant annet settet med tillatelser som er
tilgjengelig for brukere: hvilke paneler er tilgjengelige for brukere som er tilordnet denne rollen,
og hvilket sett med PowerManage-funksjoner som tillates.
Siden Rolleliste inneholder en liste over roller, hvem som opprettet rollen, type, og tillater
endring av tillatelsene for rollen.

Slik definerer du en rolle:
1. I Rolleliste klikker du på knappen Legg til rolle øverst til høyre på siden. Siden Legg til
rolle vises.

2. Definer et navn for rollen.
3. Fra rullegardinlisten velger du rolletype.
4. Under Enhetsgrupper velger du for hvilke panelgrupper rollen skal gjelde.
5. Klikk på Lagre endringer for å lagre rollen. Den nye roller er lagt til i Rollelisten.
6. I Rolleliste finner du rollen du har lagt til og klikker på Tillatelser.
7. Velg "tillate" eller "nekte" for å bestemme hvilke handlinger denne rollen vil tillate i
Paneler, Grupper, Hendelser og Prosesser.
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8. Klikk på Lagre endringer for å lagre tillatelsene.

Vise brukerhandlingsloggen
Brukerhandlingsloggen gjør det mulig å vise en liste over handlinger per bruker, tidspunktet
handlingen skjedde på og en beskrivelse av handlingen.


Hvis du vil vise brukerhandlingsloggen, velger du Brukerhandlingslogg på siden System.
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7.2 Legge til en hendelsesrapporteringstilkobling i en sentral
overvåkningsstasjon (CMS)
Du kan legge til en tilkobling til en CMS (Central Monitoring Station) sitt alarmmottakssenter
som PowerManage kan rapportere hendelser gjennom. Dette utføres på systemsiden eller via
administrasjonskonsollen (se Rapportering til sentralstasjon).
Slik legger du til en CMS i systemet:
1. På siden klikker du på Sentrale stasjoner i kolonnen Systemvedlikehold.
2. Klikk på knappen Legg til sentral stasjon.

64

D-305186 PowerManage brukerveiledning

Utføre administrative oppgaver

3. I Navn-boksen angir du et navn for stasjonen.
4. I Type-boksen velger du egnet protokoll avhengig av Monitoring Station-programvaren.
Type:

Protokoll:

Velg Surgard hvis du bruker MasterMind-løsningen
eller en annen Monitoring Stationautomatiseringsprogramvare som benytter MLR2protokoll.

MLR 2 Contact Id
MLR 2 SIA L2
MLR 2 SIA L3

Merk: Støtte for bilder for visuell bekreftelse vil bare
være tilgjengelig ved hjelp av ett-klikk-metoden.
Velg FEP for integrering med BOLDs Manitouprogramvare.

FEP XML/CID
FEP XML/SIA
FEP XML/SYS

Velg Vis-NAP for alle leverandører av programvare
for overvåkningsstasjoner som støtter Visonics
protokoll (f.eks. ESI, IBS).

VIS NAP/Visonic
VIS NAP/CID
VIS NAP/SIA

5. Definer følgende innstillinger:


Hyppighet: Definerer hvor ofte, i sekunder, systemet vil sjekke tilkoblingens status.



Tid for nytt forsøk: Definerer hvor ofte det vil bli gjort nytt forsøk.



Antall nye forsøk: Definerer antall nye forsøk som tillates, hvis Hyppighet mislykkes.



Tilkoblingstype: Velg tilkoblingstype, f.eks. TCP eller seriell.
Avhengig av tilkoblingstype, kan du enten definere IP-adresse (også vertsnavn,
domene) og port (TCP) eller tilkoblingstype (seriell).
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6. Klikk på knappen Lagre endringer.
På neste side er det mulig å velge avmerkingsboksen Utsatt – for sentrale stasjoner der
hendelser skal godkjennes via API.

Slik kobler du en gruppe paneler til CMS:
1. På siden Grupper klikker du navnet på den relevante panelgruppen.
2. Fra listen Sentral stasjon velger du CMS-navn.
3. Fra listen Rapportprotokoll velger du relevantrapportprotokoll (se tabellen i prosedyren
Legg til sentral overvåkningsstasjon prosedyre ovenfor).
4. Fra listen Rapporttype velger du varslingstype.

5. Klikk på knappen Lagre endringer.
Merk: Du kan også legge til CMS-er i systemet i PowerManage-administrasjonskonsollen (se
Rapportering til sentralstasjon).
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7.3 Feilsøking
Menyen Feilsøking gir deg muligheten til å administrere PowerManage-programvareversjoner
og -oppgraderinger, administrere grunnleggende konfigurasjoner og administrere programskall
(Look og Feel).

Administrere grunnleggende konfigurasjoner
Alternativet Administrer grunnleggende konfigurasjoner i menyen Feilsøking viser en liste
over konfigurasjoner. Du kan klikke på knappen Fjern konfigurasjoner for å slette
konfigurasjonen.
Hvis du vil ha mer informasjon om å arbeide med konfigurasjoner, kan du se Arbeide med
konfigurasjoner.

7.4 Servervedlikehold
Denne boksen gir deg muligheten til å utføre følgende handlinger:


Definere sentrale stasjoner (se Error! Reference source not found.)



Definere serverkonfigurasjon



Vise, starte og/eller stoppe systemservice



Vise systemstatistikk



Vise systemhendelseslogger

Merk: Ta kontakt med Visonics tekniske support før du utfører disse operasjonene!
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8 Beskrivelse av ikoner
Denne delen inneholder en liste over de forskjellige ikonene som brukes i PowerManagegrensesnittet.
Ikon

Beskrivelse

Eksempel

Kameraproblemer, kamera vises
Alarm

Panikkalarm, perimeteralarm osv.

Varsel

Feil på telefonlinje, svakt batteri på kontrollpanel

Informasjon

Perimetergjenoppretting, avbryt alarm osv.

Åpen/lukket

Tilkoble borte, tilkoble hjemme, frakoble,

Offline

Gikk offline

Online

Har kommet online

X10 på/av
Modul PowerLink offline
Modul PowerLink online
Modul GPRS offline
Modul GPRS online
GPRS online, KA deaktivert
GPRS offline, KA deaktivert
Tilkoble borte
Tilkoble hjemme
Frakoble
Antall sendte meldinger til
sluttbruker

Alle sendte meldinger inkludert e-poster / SMS / MMS

Video ved behov, direkte visning
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9 PowerManages administrasjonskonsoll
9.1 Innledning
PowerManages administrasjonskonsoll gjør det mulig å sette opp en global (dvs. ikke relatert til
et bestemt alarmsystem) policy for forskjellige PowerManage-funksjoner.
PowerManages administrasjonskonsoll brukes vanligvis bare av IT-sjefen eller en person som
administrerer den faktiske servermaskinen, setter opp nettverkstjenester og definerer globale
konfigurasjoner.

9.2 Komme i gang
Pålogging
Du får tilgang til administrasjonskonsollen ved hjelp av PowerManage-serverens tastatur og
skjerm.

Lokal tilgang
Du kan få tilgang til konsollen lokalt ved å koble et tastatur (USB eller PS/2) og en skjerm (VGA)
direkte til serveren.

Ekstern tilgang
Administrasjonskonsollen er tilgjengelig via SSH.
Visonic anbefaler bruk av PuTTY – en gratis SSH-klientapplikasjon for Microsoft Windows som
kan lastes ned på Internett.

Arbeide med PowerManages administrasjonskonsoll
Når du bruker PowerManages administrasjonskonsoll, velger du et menyelement (høyre side)
eller en parameter (venstre side) med musen:
1. Bruk pil opp og pil ned for å bevege menyene opp og ned.


Trykk på <Enter> for å velge en meny og vise relevante parametere på venstre side.
Når du trykker på <Enter>, velger du også eller aktiverer et alternativ, vist med en X
ved siden av parameteren.



Trykk på <Tab> for å gå fra menytreet til parameterpanelet, eller i motsatt retning.



Trykk på <Mellomrom> for å redigere et felt.



Trykk på pil venstre for å lukke en grein eller gå tilbake ett menynivå.



Trykk på <F12> for å avslutte konsollen.
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9.3 Sette opp sending av e-post
Følgende oppsett er nødvendig for å aktivere e-postrelaterte funksjoner i PowerManageserveren, for eksempel sending av e-postvarslinger:


Et vertsnavn må angis ved hjelp av DNS-registreringer av type A og PTR for at
PowerManage-serveren skal kunne brukes til å sende e-post. Dette er navnet som vises i epostvarslingen som senderens e-postadresse,



DNS-serverens IP-adresse. Denne informasjonen er vanligvis tilgjengelig fra din Internettleverandør.



Sett opp en post for postutveksling (MX-post). Dette gjøres vanligvis av din
domeneregistrator.



Kontroller at kommunikasjonen på port 25 har tilgang til Internett. Dette konfigureres i
nettverksutstyret (f.eks. Firewall, gateway) som er koblet til PowerManage (ikke via
PowerManage-administrasjonskonsollen).

Definere eksterne e-postserverinnstillinger
I E-postinnstillinger konfigurerer du PowerManage til å sende e-poster gjennom en ekstern
SMTP-server.
Merk: Den interne serveren opererer som standard og krever ingen konfigurering. Hvis du vil
bruke din egen eksterne postserver, må du konfigurere den som beskrevet nedenfor.
1. I hovedmenyen velger du alternativet Systemkonfigurasjon>Nettverksinnstillinger.
2. Velg E-postinnstillinger.
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3. Velg alternativet Bruk ekstern postserver.
4. Definer SMTP Relay Authentication. Angi SMTP-pålogging (serverbrukernavn), SMTPpassord og SMTP-serverens vertsnavn.
5. I boksen Angi DNS-navn angir du PowerManages DNS-servernavn.
6. Velg og trykk på Bruk.
Merk: Intern e-postserver fungerer som standard uten tilleggskonfigurasjoner. De
beskrevne innstilingene kreves bare hvis det brukes ekstern postserver.
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Sette opp alternativer for meldingstjeneste
I menyen Meldingsinnstillinger kan du sette opp PowerManage til å sende varslinger med epost, e-post med videofil som vedlegg, SMS- og/eller MMS-meldinger til sluttbrukeren
For eksempel er PowerManage-serveren utstyrt med en såkalt "message broker"
(meldingsmegler) for SMS som kalles Celtius. I tillegg kan serveren også samvirke med andre
eksterne meldingsmeglere som kan levere SMS-en.
1. I hovedmenyen velger du alternativet
Applikasjonskonfigurasjon>Sluttbrukervarsling>Meldingsinnstillinger.

2. Følgende alternativer er tilgjengelige:
o

Aktiver e-post: Definerer om e-postvarslinger skal sendes til sluttbrukeren.

o

Aktiver videovedlegg: Definerer om videovedlegg kan sendes med e-postvarslinger.

o

Aktiver SMS: Definerer meldingsmegler for å sende SMS-meldinger.Gå til Logg inn og
passord for bruk av denne servicen.

o

Aktiver MMS: Definerer meldingsmegler for sending av MMS-meldinger og maksimal
størrelse på videovedlegg. Gå til Logg inn og Passord for bruk av denne servicen.

3. Endre innstillingene etter behov, og velg Bruk endringer for å lagre endringene og starte
tjenestene på nytt.
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Sende servervarsler til en administrator med e-post
PowerManage kan varsle administratoren om bestemte hendelser, for eksempel tjenester som
startes på nytt eller høy ressursbruk. For å sette opp e-postvarsler for systemadministratoren,
må du definere e-postadressen varslingene skal sendes til.
1. I hovedmenyen velger du Vedlikehold>E-post for adminvarsling.

2. Angi e-postadressene e-postvarslingene kommer fra og adressene de skal sendes til.
3. Velg Bruk for å lagre konfigurasjonen.

9.4 Sende SMS- og MMS-meldinger
MMS og SMS sendes av PowerManage-serveren ved hjelp av en modemenhet som er koblet til
en seriell port på serveren.
For å sende SMS-meldinger må du kontrollere at denne tjenesten er aktivert hos
meldingsmegleren. Deretter angir du hvilken seriell port (ttyS0, ttyM0, ttyM1, ttyM2, ttyM3) som
skal brukes for sending av meldinger (Systemkonfigurasjon>Serielle porter).
Merk: Moxa-porter korrelerer med de fire svarte ledningene som er koblet til bak på serveren og
merket med P1 til P4, der: ttyM0 er knyttet til P1, ttyM1 til P2 osv.
Konfigurering av innstillinger for å aktivere sending av MMS-meldinger er lik SMSkonfigurasjonen, med tillegg av en maksimal størrelse på videovedlegg. I tillegg må
opplysningene til mobilleverandøren angis. Når du definerer MMS-modemet, må du kontrollere
at SMS-modemet også er tilkoblet, definert og har et fungerende SIM-kort.
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1. I hovedmenyen velger du
Applikasjonskonfigurasjon>Sluttbrukervarsling>Meldingsinnstillinger>Celtiuskonfigurasjon>Modemkonfigurasjon.

2. Velg alternativet SMS-modem for å angi portnavn for SMS-meldinger. Trykk på <Enter>
eller <Mellomrom> for å bla i alternativene.
3. Velg alternativet MMS-modem for å angi portnavn for MMS-meldinger. Trykk på <Enter>
eller <Mellomrom> for å bla i alternativene.
4. Velg Bruk for å lagre innstillingene.
Merk: Verdiene i bildene brukes bare som eksempler. Alle MMS-leverandører krever forskjellige
innstillinger.
5. I menytreet velger du MMS-sender og skriver inn nummeret som skal tastes inn ved
sending av en MMS.
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6. Angi opplysningene til mobilleverandøren som er ansvarlig for modemets SIM-kort i menyen
Leverandørkonfigurasjon (denne informasjonen er vanligvis tilgjengelig på
mobilleverandørens nettsted.)

7. Velg Bruk for å lagre innstillingene.
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8. Gå til Innstillinger>Systemkonfigurasjon>Serielle porter og velg relevant hastighet for
SMS- og MMS-porter.

9. Kontroller at disse innstillingene er de faktiske fysiske hastighetene.
10. Velg Bruk for å lagre innstillingene.

9.5 Definere SMS-meglere
For å kunne sende SMS-varslinger må du definere SMS-meglere. Det er også mulig å definere
innstillinger for vekking for GSM-modem.

Legge til en SMS-megler
Følg fremgangsmåten nedenfor for å legge til en ny SMS-megler.
1. Velg Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>SMS-meglere.
2. Under SMS-meglere velger du alternativet Legg til en ny megler.
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3. Velg meglertype: Modem eller Text Anywhere.
4. Angi meglerens navn.
5. Velg den serielle porten som skal brukes for kommunikasjon.
6. Under Gjenforsøk velger du antall nye forsøk som skal tillates.
7. Under Tidsavbrudd angir du tidsavbrudd isekunder.
8. Angi en beskrivelse av SMS-megleren.
9. Klikk på Legg til megler.
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Definere en SMS-megler for testformål
Alternativet Test gir deg muligheten til å definere og teste SMS-meglerinnstillingene.
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>
SMS-meglere.
2. Velg alternativet Test.

3. Definer følgende parametere:
o

Sendertelefonnummer for SMS-meglers

o

Påloggingspassord for SMS-meglers

o

Passord for SMS-megler

o

Beskrivelse av SMS-megler.

4. Velg Legg til megler eller Slett megler.
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Definere vekkingsinnstillinger for GSM-modem
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>
SMS-meglere.
2. Velg alternativet GSM-modemvekking.
3. Bruk pil opp/ned for å velge serielle porter, antall nye forsøk og tidsavbrudd.
I denne menyen kan du også:
o

Angi en beskrivelse for SMS-megleren

o

Legg til en ny megler

o

Slett en megler.
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9.6 Sette opp Alltid på-kommunikasjon
PowerManage-serveren kan ha en kommunikasjonskanal som alltid er åpen (alltid på-tilstand)
med kontrollpaneler av PowerMaster- og PowerMax-type. Dette gjør det lettere å endre
konfigurasjon, tilkoble og frakoble panelet eller vise logger. Når denne funksjonen er valgt,
brukes GPRS-kommunikasjon kontinuerlig.
Denne funksjonen er bare nødvendig for GPRS-baserte kontrollpaneler siden
bredbåndsbaserte kontrollpaneler vanligvis avspør serveren oftere.
1. I hovedmenyen velger du Applikasjonskonfigurasjon>Andre
innstillinger>Tidsavbrudd.
2. Velg alternativet Uendelig tidsavbrudd, som angis med X. Når dette alternativet er aktivert,
er innstillingen Tidsavbrudd (sekunder) deaktivert.
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9.7 Sende varsler når panelkommunikasjon mislykkes
PowerManage kan sende e-post-/SMS-meldinger hvis panelet mislykkes i å sende hold aktivrapporter til PowerManage. Hvis du aktiverer dette alternativet, gjelder det for alle GPRS- og
bredbåndsbaserte systemer som er koblet til serveren. Instruksjoner for hver systemtype følger.
Kontaktadressen som brukes til å sende e-postvarsler angis i Generell panelinformasjon i
PowerManages web-grensesnitt.
Slik setter du opp sending av varselmeldinger om at panel er online/offline for GPRSsystemer:
1. I hovedmenyen velger du Applikasjonskonfigurasjon> GSM-/GPRS-paneler.

2. Velg alternativet Send e-post ved on-/offline, som angis med X, for å aktivere sending av
e-post når panelet går online/offline.
3. Velg alternativet Send SMS ved on-/offline, som angis med X, for å aktivere sending av
SMS når panelet går online/offline.
4. Angi modemparametere etter behov.
5. Velg Bruk endringer for å lagre innstillingene.
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Slik setter du opp sending av varselmeldinger om at panel er online/offline for
bredbåndssystemer:
1. I hovedmenyen velger du Applikasjonskonfigurasjon> Bredbåndspaneler.

2. Velg alternativet Send e-post ved on-/offline, som angis med X, for å aktivere sending av
e-post når panelet går online/offline.
3. Velg alternativet Send SMS ved on-/offline, som angis med X, for å aktivere sending av
SMS når panelet går online/offline.
4. Velg Bruk endringer for å lagre innstillingene.

82

D-305186 PowerManage brukerveiledning

PowerManages administrasjonskonsoll

9.8 Sette opp lokal redundans
Lokal redundans gir deg muligheten til å synkronisere data mellom to servere for å sikre at hvis
en av serverne feiler, vil den andre automatisk begynne å fungere og sørge for alle tjenester
transparent.
Redundans konfigureres mellom to servere med identisk maskinvarekonfigurasjon.
Redundansmekanismen benytter en synkronisering på byte-nivå mellom den primære og den
sekundære serveren som oppnås ved å bruke DRBD og Pacemaker-terminalgruppe for å sikre
at systemet forblir i drift etter en feil i et lokalt komponent.
Advarsel! Redundans må angis ved den første serverinstallasjonen. Serverens maskinvare må
støtte redundans (se nedenfor). Når redundans er satt opp, kan det ikke omgjøres uten å
installere serveren på nytt.

Hvis du skal sette opp redundans, kreves følgende:


To servere med en fysisk forbindelse mellom



To nettverkstilkoblinger for hver server

Nettverkstilkoblingene er som følger:


NIC 1 = eth0/2/3 = bruk for å tilkoble til Internett (paneler)



NIC 2 = eth1 = kobler en server til den andre



*NIC 3 = eth2 = ubrukt



*NIC 4 = eth3 = ubrukt

* Gjelder bare for HP G8-servermodeller
For hver server må du angi en IP-adresse for eth1 først, deretter for eth0.
Advarsel: Før du aktiverer redundans, må du ikke angi andre innstillinger.
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Slik aktiverer du redundans:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Systemkonfigurasjon>Redundansinnstillinger.

2. Velg alternativet Aktiver redundans, som angis med X.
3. Angi en virtuell og peer IP-adresse for redundans (for å hjelpe til med å øke farten på
kommunikasjonen).
4. Velg Bruk for å lagre innstillingene.
5. Start nettverkstjenestene på nytt.
Merk: Dette vil avslutte gjeldende økt.
Merk: Hvis du vil vise gjeldende tilstand for redundans, går du til
Innstillinger>Systemkonfigurasjon>Redundansinnstillinger>Overvåk.
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Det er ingen varsling i loggen om at en redundanshendelse har inntruffet.
Gjennom menyen Overvåk er det mulig å se statusen til den primære og sekundære serveren.
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9.9 Sette opp geografisk redundans
Geografisk redundans øker påliteligheten til Power Manage III-systemet enda mer ved å gi et
eksternt system som en funksjonell backup for det lokale systemet.
Funksjonen georedundans oppfyller de følgede kravene:


Opereres på steder med selvstendig system



Opereres på steder med system for lokal redundans



Både primære og sekundære steder fungerer som mottakere til enhver tid



Hoved-/slavemoduser defieres manuelt av systemadministrator



Synkronisering utføres én gang hver natt klokken 4.00, lokal tid,



Synkronisering utføres automatisk



Både databasen og filsystemet blir synkronisert (*).

(*) Filsystemet blir synkronisert med rsynctool med intern tilleggslogikk for å redusere tiden og
trafikken som trengs for synkronisering. (for mer informasjon, se: http://rsync.samba.org)
Konfigureringsprosess:
1. Konfigurer sekundær server
o

Aktiver tjenesten georedundans

o

Velg slaverollen,

o

Skriv inn IP-adressen til primærserveren

2. Konfigurer primærserver
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o

Aktiver tjenesten georedundans

o

Velg hovedrolle,

o

Skriv inn IP-adressen til sekundærserveren

o

Skriv inn SSH-passordet til sekundærserveren
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3. Kjør innledende synk., trykk "Bruk"

Bemerk:


Tilkoblingen mellom de to stedene bruker IP-adressene som fremvises for
panelene. Det er ingen behov for å legge til en dedikert IP-adresse.



Synkronisering utføres én gang daglig. Dette betyr at i tilfelle en feil, blir tapt data
fra maksimal de siste 24 timene.



Geografiske hoved- og slaveroller defineres manuelt av administratoren.



Slavestedet har en kort nedetid i løpet av tiden for synkroniseringsprosessen



For riktig installering skal alle 4 noder være online ved innledende oppsett av
georedundans.
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9.10 Vise logger
Følgende loggtyper kan vises for å feilsøke:


Direkte visning: Gjør det mulig å vise ufiltrerte hendelseslogger, når de skjer.



Tjenestelogger: Gjør det mulig å vise logger for en bestemt tjeneste/modul.



Enhetslogger: Gjør det mulig å vise logger per enhet.



Syslog-nivå: Gjør det mulig å vise logger per hendelsestype.

Vis Live logg


Hvis du vil vise direkte hendelseslogger, velger du Innstillinger>Logger>Live logg.



Hvis du vil slutte å vise loggen, trykker du på <Ctrl>+<C>.
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Applikasjonsprofiler
På siden Applikasjonsprofiler kan du velge hvilke meldingstyper som vises i de forskjellige
loggtypene.
1. Hvis du vil vise logger for en bestemt tjeneste eller modul, velger du
Innstillinger>Logger>Applikasjonsprofiler.

2. Hvis du vil velge hvilke meldingstyper som vises i de forskjellige tjenesteloggene, navigerer
du på denne siden ved å trykke på piltastene.
o

Hvis du vil aktivere en meldingstype for en bestemt logg, trykker du på <Mellomrom>
når markøren er inne i den relevante boksen.

o

Hvis du vil at en meldingstype skal vises i alle tjenestelogger, navigerer du til toppen på
den aktuelle kolonnen og trykker på <Mellomrom>.

o

Hvis du vil at en tjenestelogg skal vise alle meldingstyper, navigerer du til starten på
den aktuelle raden og trykker på <Mellomrom>.

Følgende tjenestelogger er tilgjengelige:
o

pic_sender: Bildesender for MMS og e-post.

o

pir_film: Mottak av bilder fra PIR-kameraer.

o

sia_server: GPRS-kommunikasjon.

o

evt_sender: Videresending av hendelser til CMS.

o

msg_sender: Tekstsender for SMS og e-post.

o

ipmp_xmlrpc: Web GUI

o

pnet_update: PowerLink hold aktiv-meldinger.

o

pnet_server: Generell PowerLink-kommunikasjon.

o

repo_sync: Synkronisering av PowerManage med repositoriumsserveren.

o

pnet_notify: PowerLink-hendelser.
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3. Velg modulen du vil vise logger for, og velg Bruk.
En tjeneste fra listen ovenfor kan startes og stoppes med en skallkommando som
starter/stopper tjenesten.
Følgende elementer kan synkroniseres med repositoriumsserveren: XML, PO, Panelprogramvareoppdatering.
En gang per dag aksesserer PowerManage repositoriet og trekker filene som skal
oppdateres.

Enhetslogger
Slik viser du logger for en bestemt enhet:
1. Velg Innstillinger>Logger>Enhetslogg.
2. Angi ID-en til kontrollpanelet.
3. Velg Bruk for å lagre innstillingene.
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Sette opp nivå for informasjonslogging
Slik konfigurerer du hvilken hendelsestype som skal logges av PowerManage-serveren:
1. Velg Innstillinger>Logger> Syslog-nivå.

2. Velg loggnivå, f.eks. varsel, feil eller informasjon. Vær oppmerksom på at det bare finnes
nivåer for feilsøking, info, advarsel.
3. Velg Bruk for å lagre innstillingene.
Merk: For vanlig bruk anbefales det å velge alternativet Info for å forhindre for mange meldinger.
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9.11 Backup og gjenoppretting
PowerManage gir deg muligheten til å sikkerhetskopiere og gjenopprette (ved behov)
konfigurasjonsfilen, hendelser og panelinformasjon til en ekstern FTP-server.
Slik sikkerhetskopierer du PowerManage-data:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Vedlikehold>Backup/gjenoppretting.

2. I boksen Dumpfilnavn angir du et navn for backup-filen.
3. Angi FTP-plassering: server IP-adresse, full bane (katalog) der backup-filen skal lagres,
FTP-brukernavn og FTP-passord.
4. List kat vil vise eksisterende filer under denne katalogen.
5. Velg alternativet Backup.
6. Backup-operasjonen vil pakke applikasjonsdata og sende dem til FTP-stedet.
Merk: PowerManage-tjenestene vil stoppes under backup-økten og startes igjen automatisk når
backup-operasjonen avsluttes.
Slik gjenoppretter du PowerManage-data:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Vedlikehold>Backup/gjenoppretting.
2. Angi backup-filnavn og FTP-informasjon for å laste ned filen.
3. Velg alternativet Gjenopprett.
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9.12 Definere PowerManages policy for alarmsystemer
PowerManage gir deg muligheten til å definere hvordan alarmsystemer som er koblet til
PowerManage-serveren skal behandles/håndteres. Det finnes egne policyer for GPRS-baserte
systemer og bredbåndsbaserte systemer.

GPRS-baserte alarmsystemer
Slik definerer du policy for GPRS-/GSM-modus:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon> GSM-/GPRSpaneler.

2. Definer relevante alternativer:
o

Automatisk innmelding: Tillater automatisk registrering av panelet, angitt med X. Hvis
dette alternativet ikke er aktivert, må panel-ID defineres manuelt for å tillate arbeid med
serveren.

o

Aktiver Hold aktiv: Bestemmer om panelet skal sende sende en varsling til serveren
om at det er aktivt, i GPRS-protokollen, som angis med X.
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Merk: Slik konfigurerer du panelet til å lytte etter varslinger fra serveren:


I panelet logger du på i installasjonsmodus, velger Kommunikasjon, Last
opp/ned, GPRS opp/ned og redigerer følgende parametere:
Panel SIM Tel (rediger panelets SIM-kortnummer her.)
1. anroperID (rediger serverens SIM-kortnummer her.)

Merk: Hvis alternativet Hold aktiv ikke er aktivert og i tilfelle panelet er frakoblet, vil serveren
ikke være klar over dette, og panelet vil ikke lenger være tilgjengelig for serveren!
o Hold aktiv-periode (minutter): Intervallet, i minutter, som Hold aktiv-varslingen vil bli
sendt fra panelet med.
o Manglende Hold aktiv-forekomster: Antall manglende Hold aktiv-varslinger som
tillates fra panelet, angitt med X, før serveren angir at kontrollpanelet er offline.
o Send e-post ved offline: Gir muligheten for å sende en e-post til sluttbrukeren hvis
panelet går offline, angitt med X. (Se Sende varsler når panelkommunikasjon
mislykkes.)
o Send SMS ved offline: Gir muligheten for å sende en SMS-melding til sluttbrukeren
hvis panelet går offline, angitt med X. (Se Sende varsler når panelkommunikasjon
mislykkes.)
o Modem: Modembanen som SMS-meldinger sendes gjennom. Brukes også til å sende
en varsling om vekking.
3. Velg Bruk endringer for å lagre innstillingene.

Bredbånds-alarmsystemer
Slik definerer du bredbåndsbasert policy:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>
Bredbåndspaneler.
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2. Definer relevante alternativer:
o

Automatisk innmelding: Tillater automatisk registrering av panelet, angitt med X. Hvis
dette alternativet ikke er aktivert, må panel-ID defineres manuelt for å tillate arbeid med
serveren.

o

Hold aktiv-periode (sek): Intervallet, i sekunder, som Hold aktiv-varslingen vil bli sendt
fra panelet med.

o

Manglende HA: Antall manglende Hold aktiv-varslinger som tillates, angitt med X, før
serveren angir at kontrollpanelet er offline.

o

Send e-post ved offline: Gir muligheten for å sende en e-postmelding til sluttbrukeren
hvis panelet går offline, angitt med X. (Se Sende varsler når panelkommunikasjon
mislykkes.)

o

Send SMS ved offline: Gir muligheten for å sende en SMS-melding til sluttbrukeren
hvis panelet går offline, angitt med X. (Se Sende varsler når panelkommunikasjon
mislykkes.)

3. Velg Bruk endringer for å lagre innstillingene.

9.13 Rapportering til sentralstasjon
PowerManage kan kobles til flere mottakssentre for alarmer, alle med sitt eget
hendelseshåndteringssystem. Angivelse av en sentral stasjon (CS) krever angivelse av den
faktiske kommunikasjonskanalen som opprettes mellom eksterne stasjoner (PowerManage) og
den sentrale stasjonen (MAS). Alle fysiske kanaler må angis i PowerManage.
Slik angir du en sentral stasjons kommunikasjonskanal:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>CMSinnstillinger>Legg til en ny CS for å angi en ny sentral stasjon.
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2. I CS-navn-boksen angir du et navn for den sentrale stasjonen.
3. I Type-boksen velger du egnet protokoll avhengig av Monitoring Station-programvaren.
Type:

Protokoll:

Velg Surgard hvis du bruker MasterMindløsningen eller en annen Monitoring Stationautomatiseringsprogramvare som benytter
MLR2-protokoll.

MLR 2 Contact Id
MLR 2 SIA L2
MLR 2 SIA L3

Merk: Støtte for bilder for visuell bekreftelse vil
bare være tilgjengelig ved hjelp av ett-klikkmetoden.
Velg FEP for integrering med BOLDs Manitouprogramvare eller en FEP-konform løsning.

FEP XML/CID
FEP XML/SIA
FEP XML/SYS

Velg Vis-NAP for alle leverandører av
programvare for overvåkningsstasjoner som
støtter Visonics protokoll (f.eks. ESI).

VIS NAP/Visonic
VIS NAP/CID
VIS NAP/SIA
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4. Definer følgende innstillinger:
Utsatt: Dette er et ekstra alternativ for sentral stasjon som gjør det mulig å sende bare
hendelser som er godkjent av klienten.
I så fall mottar klienten en hendelse og bestemmer seg for å sende eller ikke sende
denne hendelsen til den sentrale stasjonen. Hvis klienten bestemmer seg for å sende
hendelsen, må klienten godkjenne hendelsen.
o Hyppighet aktivert: Hvis dette er aktivert (angitt med X), vil systemet sjekke statusen
til tilkoblingen med angitt hyppighet.
o Tid for nytt forsøk: Definerer hvor ofte systemet prøver å sende en hendelse på nytt.
o Antall nye forsøk: Definerer antall nye forsøk som tillates hvis hendelsen ikke ble
håndtert av den sentrale stasjonen.
o Tilkoblingstype: Velg tilkoblingstype, f.eks. TCP eller seriell.
Avhengig av tilkoblingstype, kan du enten definere IP-adresse (også vertsnavn,
domene) og port (TCP) eller tilkoblingstype (seriell).
5. Velg Bruk for å lagre innstillingene. Det nye navnet på den sentrale stasjonen vises nå i
greinen CMS-innstillinger på venstre panel.
6. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>CMSinnstillingerNy CS-grein.
7. Trykk på <Enter>, velg Legg til en ny link og trykk på <Enter> igjen.
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8. I skjermbildet Legg til en ny link definerer du følgende:
o Linknavn: Sentral stasjon-menyen er systemkonfigurasjon for den sentrale stasjonen
og linker hendelsesreglene, som omfatter protokoll (CID, SIA osv.) og filter for
hendelser (alarmer, varsler, gjenoppretting), som skal sendes til den sentrale
stasjonen. En link benytter CS-konfigurasjonen.
o Protokoll: Definer hvilke interne protokoller som skal brukes (for eksempel kan MLR-2
inneholde mange typer interne protokoller).
o Profil: Definer for hvilke hendelser visuell alarmbekreftelse skal tillates. (Alle, varsel,
alarm, gjenoppretting, sikkerhet åpne/lukk, kamera som vises, kameraproblemer,
hjemmeenhet på/av, problemer med hjemmeenhet, online, offline).
9. Velg Bruk for å lagre innstillingene.

9.14 Konfigurere repositoriumsinnstillinger
Repositoriet tilbyr en sentral plassering av filer som brukes ofte og som kan lastes ned med
forskjellige PowerManage-enheter, for eksempel: Lisens, XML-filer for standarder for
spesifikt panel, PO-filer for oversettelser, Panel-programvareoppdatering. En gang per dag
aksesserer PowerManage repositoriet og laster ned filene som skal oppdateres, basert på
profilen som er definert på serveren.

Slik definerer du tilkoblingsinnstillinger for repositoriet:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon> Konfigurasjon av
repositorium.
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2. Under Server definerer du repositoriets IP-adresse.
3. Definer brukernavn og passord for å få tilgang til serveren.
4. Velg Bruk for å lagre innstillingene.

9.15 Lisens
Fra og med PowerManage 3.1, blir lisensen anskaffet gjennom skyserveren for anskaffelse,
AKA-oppbevaringssted.
Maksimum antall tillatte paneler på serveren vises via Om-menynen, under delen "Grenser". I
dette tilfellet er serveren begrenset til innskriving av 12345 paneler.

D-305186 PowerManage brukerveiledning

99

PowerManages administrasjonskonsoll

9.16 Definere eksterne API-innstillinger (VDCP)
Dette alternativet gjør det mulig å integrere med tredjeparts Telco-faktureringsprogrammer via
en North-Bound API (dvs. VDCP).
Slik definerer du eksterne API-parametere:
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>Ekstern API.

2. Definer TCP-porten som skal brukes for å kommunisere med ekstern API.
3. Definer brukernavn for Pålogging og Passord.
4. Velg Bruk for å lagre innstillingene.
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9.17 Definere PowerManage Applikasjonens visningsspråk
I denne menyen, velg visningsspråket til PowerManage applikasjonen.
1. I hovedmenyen velger du Innstillinger>Applikasjonskonfigurasjon>
Språk.

2. Bruk pil opp/ned for å velge språk.
3. Velg Bruk.
4. Start programmet på nytt.

9.18 Programkonfigurasjon
Masker automatisk innmeldingMasker automatisk innmelding tillater at kun et definert og
begrenset sett paneler blir meldt inn i PowerManage serveren.
Settet inkluderer kun panelene med panel-ID som samsvarer til det regulære uttrykket i
maskeringen.
Eksempler på regulære uttrykk inkluderer følgende:
^$ symboliserer matching av start-/sluttposisjonen med strengen. Eksempel:
^A - kun panel-ID-er som starter med A (A3232C, A22300 osv.) blir innmeldt.
A$ - kun panel-ID-er som slutter med A (32676A, DD323A, osv.) blir innmeldt.
O . (punktum) matcher ethvert enkelttegn. Eksempel:
a.c matcher "abc", "a l c ", osv.,(i motsettning til [a.c] som kun matcher "a", "", eller "c",
de nøyaktige symbolene.)
O * (stjerne) matcher det foregående elementet, null eller flere ganger. Eksempel:
ab*c matcher "ac", "abc", "abbbc", osv.
O [xyz]* matcher alle kombinasjoner av de kodede symbolene, slik som , "x", "y", "z",
"zx", "zyx", "xyzzy", og så videre.O .* (punktum, stjerne) matcher ethvert symbol
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 [^…] er et IKKE-uttrykk (inkluder alle unntatt…): – Etthvert panel med et spesifisert
tegn blir IKKE innmeldt. Med bindestreken kan du spesifisere et tegnsett fra først til sist.
For eksempel:
[^ 7-9] vill tillate innmelding av alle panel-ID-er som ikke inneholder 7, 8, eller 9.

9.19

Diagnose

Panelaktivitet: bruk en spesifikk panel-ID for å få mer informasjon om panelstatusen og
hendelsene.

E-postaktivitet: bruk en spesifikk e-postadresse for å sjekke hvile e-poster som ble sendt til
denne adressen.
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9.20

Sette opp visuell alarmbekreftelse

PowerManage støtter bruk av følgende systemer for visuell alarmbekreftelse:


BOLD Manitou: PowerManage støtter protokollen som brukes av BOLD Manitou.
Protokollen velges og konfigureres fra dialogmenyene i PowerManage under installeringen.
Integreringen gjør det mulig å overvåkingsleverandører å vise bilder (klipp) knyttet til
hendelser innebygd i Manitou-applikasjonen.



Ett klikk: Enhver automatiseringsprogramvare som tillater en web-link (hyperkobling) i
hendelsesinformasjonen kan brukes sammen med PowerManage.
I dette tilfellet brukes MLR2-protokollen for å sende hendelsesinformasjon uten visuell
informasjon. Når hendelsen behandles av overvåkningsleverandøren, klikker operatøren én
gang på en nettlink for å vise de visuelle bildene (klipp) fra det beskyttede området (link til
hendelses-grensesnitt-bruker som tillater å se de siste 15 hendelsene i de siste 5 minutter
eller starte video ved behov for angitt panel og bruker). Operatøren kan deretter vise de
nyeste hendelsene på sin skjerm eller tilstøtende skjerm, sammen med bildene som er
forbundet med dem ved behov.

Hvis du vil konfigurere ett-klikk-alternativet i PowerManage, velger du MLR2 og legger til en
ny bruker med rollen hendelses-grensesnitt-bruker på System-siden i PowerManagenettsiden (se 7.1.3).
Denne metoden krever at det legges til en enkel link til hver konto på
automatiseringsprogramvaren i følgende format (pass på å skrive eller kopiere og lime inn
denne URL-adressen som én linje, uten mellomrom. Parentesene er plassholdere for
brukerspesifikk informasjon og må ikke skrives):
http://[powermanage-IPadresse]/ekstern/pålogging/i/e/[bruker]/p/[passord]?side=/hendelse/video/konto/[konton
ummer]
Der:
o

[powermanage IP-adresse] er adressen til PowerManage-server.
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o [bruker] og [passord] brukes for å aktivere hendelses-bruker-pålogging til PowerManage
med hendelses-bruker-rollen i PowerManage.
o

[kontonummer] representerer kontonummeret som er registrert mot kontoen i
PowerManages hendelseslogg. Ikke klart, vennligst klargjør hva denne kontoen er

Ett-klikk-metoden er vanlig å bruke av flere overvåkingsleverandører, deriblant de som
bruker MASterMind.
 MASterMind bruker ett-klikk: Hyperkoblingen legges vanligvis til i Mastermind som en
del av defineringen av steds- og klientinformasjonen i en Procedure- eller General
Dispatch-instruksjon (se eksempelet på General Dispatch i følgende figur).

I eksempelet med General Dispatch-instruksjon ovenfor angis linken til den overvåkende
brukerkontoen i boksen Dispatch Instructions med følgende syntaks (husk å inkludere < og
>. Erstatt teksten mellom parentesene med brukerspesifikk informasjon - parentesene er
plassholdere og må ikke skrives) :
<http://[powermanage-IPadresse]/ekstern/pålogging/i/e/[bruker]/p/[passord]?side=/hendelse/video/konto/[konton
ummer]>
Der:
o [powermanage IP-adresse] er adressen til PowerManage-server.
o [bruker] og [passord] brukes for å logge på brukeren med hendelses-bruker-rollen i
PowerMaster.
o [kontonummer] representerer kontonummeret som er registrert mot kontoen i
PowerManages hendelseslogg.
5. Se eksemplet i figuren ovenfor.
o Visonics videoprotokoll (Vis-NAP): Visonic-spesifikk protokoll som gir CMSleverandører muligheten til å integrere med PowerManage.
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A. Lisensavtale for sluttbrukere
VIKTIG - LES DENNE LISENSAVTALEN FOR SLUTTBRUKERE ("EULA") NØYE FØR DU ÅPNER PLATEPAKKEN,
LASTER NED PROGRAMVAREN ELLER INSTALLERER, KOPIERER ELLER PÅ ANDRE MÅTER BRUKER
PROGRAMVAREN.
DENNE LISENSAVTALEN ER EN JURIDISK AVTALE MELLOM DEG OG VISONIC LTD. ("TYCO") OG REGULERER
DIN BRUK AV PROGRAMVAREN SOM ER KNYTTET TIL DENNE LISENSAVTALEN, EN PROGRAMVARE SOM
OMFATTER PROGRAMVARE FOR DATAMASKINER OG SOM KAN OMFATTE MEDIER, SKRIFTLIG MATERIALE
OG "ONLINE" ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTASJON (SAMLET "PROGRAMVAREN"). VED Å BRYTE
FORSEGLINGEN PÅ DENNE PAKKEN, LASTE NED PROGRAMVAREN ELLER INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ
ANDRE MÅTER BRUKE PROGRAMVAREN, SAMTYKKER DU I Å VÆRE BUNDET AV VILKÅRENE I DENNE
LISENSAVTALEN. HVIS DU IKKE SAMTYKKER I ALLE VILKÅRENE OG BETINGELSENE I DENNE
LISENSAVTALEN, MÅ DU IKKE ÅPNE, LASTE NED, INSTALLERE, KOPIERE ELLER PÅ ANDRE MÅTER BRUKE
PROGRAMVAREN.
1. LISENSENS OMFANG. Programvaren kan omfatte datamaskinkode, programfiler og eventuelle tilknyttede
medier, maskinvare- eller programvarenøkler, skriftlig materiale og elektronisk dokumentasjon. Programvaren kan være
levert til deg forhåndsinstallert på en lagringsenhet (mediet) som en del av et datamaskinsystem eller annen maskinvare
eller enhet ("System"). Programvaren er beskyttet av opphavsrettslover og internasjonale opphavsrettsavtaler, i tillegg
til andre lover og avtaler om åndsverksrettigheter. Alle eiendomsrettigheter og interesser i og til Programvaren
(inkludert, men ikke begrenset til bilder, fotografier og tekst knyttet til Programvaren), medfølgende skriftlig materiale og
eventuelle kopier av Programvaren, tilhører Tyco og/eller dets leverandører. Programvaren lisensieres og selges ikke.
Alle rettigheter som ikke uttrykkelig tildeles i denne lisensavtalen, tilhører Tyco og dets leverandører.
2.

TILDELING AV LISENS. Denne lisensavtalen gir deg følgende rettigheter på en ikke-eksklusiv basis:
a.
Generelt. Denne lisensavtalen tillater deg å bruke Programvaren du har kjøpt denne lisensavtalen for. Når du
har kjøpt lisenser for det antall kopier av Programvaren du ønsker, kan du bruke Programvaren og medfølgende
materiale dersom du installerer og bruker ikke mer en det lisensierte antall kopier samtidig. Programvaren er bare
lisensiert for bruk på bestemte systemer som leveres av lisensgiver. Hvis Programvaren er beskyttet av en
programvare- eller maskinvarenøkkel eller en annen innretning, kan Programvaren brukes på enhver datamaskin
der nøkkelen er installert. Hvis nøkkelen låser Programvaren til et bestemt system, kan Programvaren bare brukes
på dette systemet.
b.
Komponenter som lagres lokalt. Programvaren kan inneholde en programvarekodekomponent som kan
lagres og opereres lokalt på én eller flere enheter. Når du har betalt lisensavgiften for disse enhetene (fastsatt av
Tyco etter eget skjønn), kan du installere og/eller bruke én kopi av en slik komponent av Programvaren på hver av
enhetene etter lisens fra Tyco. Du kan da bruke, få tilgang til, vise, kjøre eller på andre måter interagere med
("bruke") en slik komponent av Programvaren i forbindelse med at du opererer enheten den er installert på bare på
den måten som er angitt i eventuell medfølgende dokumentasjon eller, i fravær av slik, bare på en måte som kan
utledes av Programvarens beskaffenhet.
c.
Komponenter som lagres eksternt. Programvaren kan også omfatte en programvarekodekomponent for å
operere én eller flere enheter eksternt. Du kan installere og/eller bruke én kopi av en slik komponent av
Programvaren på en ekstern lagringsenhet med alle enhetene og operere en slik komponent med hver enhet over
det interne nettverket bare på den måten som er angitt i eventuell medfølgende dokumentasjon eller, i fravær av
slik, bare på en måte som kan utledes av Programvarens beskaffenhet, men under forutsetning av at du likevel
anskaffer nødvendig antall lisenser for hver av enhetene en slik komponent skal opereres med.
d.
Innebygd programvare/fastvare. Programvaren kan også omfatte en programvarekodekomponent som er
installert på en enhet som leveres av Tyco for å operere denne enheten. Du kan bruke en slik komponent av
Programvaren bare i forbindelse med bruk av denne enheten, men du kan ikke hente, kopiere eller på andre måter
overføre en slik programvarekomponent til andre medier eller enheter uten Tycos uttrykkelige skriftlige godkjenning
på forhånd.
e.
Backup-kopi. Du kan lage en backup-kopi av Programvaren (en annen enn den innebygde programvaren)
bare for lagringsformål, og denne kopien kan bare brukes for å erstatte en komponent av Programvaren som du har
en gyldig lisens for. Med unntak for det som er uttrykkelig oppgitt i denne lisensavtalen, kan du ikke på andre måter
lage kopier av Programvaren, inkludert det skriftlige materialet.

3. ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER.
Din bruk av Programvaren er underlagt følgende
tilleggsbegrensninger. Dersom du unnlater å etterleve noen av disse restriksjonene, vil det føre til automatisk opphør av
denne lisensavtalen, og Tyco forbeholder seg retten til andre juridiske virkemidler.
a.
Begrensninger på omvendt utvikling og avledede produkter. Du kan ikke foreta omvendt utvikling,
dekompilere eller demontere Programvaren, og ethvert forsøk på å gjøre dette vil føre til umiddelbart opphør av
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denne lisensavtalen - med unntak for og bare i den grad slik aktivitet er uttrykkelig tillatt i henhold til gjeldende
lovverk til tross for denne begrensningen. Du kan ikke foreta noen endringer eller modifikasjoner på noen del av
Programvaren eller lage avledede produkter uten skriftlig tillatelse fra en leder i Tyco (med unntak for det som er
oppgitt i del 3(f) i denne lisensavtalen når det gjelder programvare med åpen kilde). Du kan ikke fjerne noen
merknader, merker eller etiketter om opphavsrett eller eiendomsrett fra Programvaren. Du skal iverksette rimelige
tiltak for å sikre at dine medarbeidere og agenter overholder vilkårene og betingelsene i denne lisensavtalen.
b.

Merknader om opphavsrett. Du må bevare alle merknader om opphavsrett på alle kopier av Programvaren.

c.
Overføring. Du kan bare overføre dine rettigheter i henhold til denne lisensavtalen (i) som en del av et
permanent salg eller en permanent overføring av alle enheter Programvaren er lisensiert for; (ii) dersom du
overfører hele Programvaren (inkludert alle komponentdeler, mediene og skriftlig materiale, eventuelle
oppgraderinger og denne lisensavtalen); (iii) dersom du ikke beholder noen kopier av Programvaren; (iv) dersom
mottakeren samtykker i vilkårene i denne lisensavtalen; og (v) dersom Programvaren er en oppgradering, må en
slik overføring også inkludere alle tidligere versjoner av Programvaren. Du samtykker i at manglende overholdelse
av disse betingelsene gjør en slik overføring ugyldig.
d.
Opphør. Uten hensyn til andre rettigheter, kan Tyco avslutte denne lisensavtalen hvis du unnlater å
overholde vilkårene og betingelsen i denne. I så fall må du umiddelbart ødelegge alle kopier av Programvaren og
alle dens komponentdeler. I den grad Programvaren er innebygd i maskinvare eller fastvare, skal du straks gi Tyco
eller dets representant mulighet til å fjerne eller låse programvarefunksjoner etter Tycos egen avgjørelse.
e.
Påfølgende lisensavtalen. Tyco kan også erstatte denne lisensavtalen med en påfølgende lisensavtalen etter
å ha forsynt deg med en eventuell fremtidig komponent, versjon, oppgradering eller annen endring av eller annet
tillegg til Programvaren. I den grad vilkårene i denne lisensavtalen kommer i konflikt med eventuell tidligere
lisensavtalen eller annen avtale mellom deg og Tyco om Programvaren, skal vilkårene i denne lisensavtalen ha
forrang.
f.
Inkorporering av "åpen kilde"-programvare og annen tredjepartsprogramvare. Deler av Programvaren kan
være underlagt tredjepartslisensavtaler som regulerer bruk, kopiering, endring, videredistribusjon og garanti for
disse delene av Programvaren, inkludert det som er alminnelig kjent som "åpen kilde"-programvare. Du finner en
kopi av alle aktuelle tredjepartslisenser i filen README.TXT eller annen dokumentasjon som følger med
Programvaren. Slik åpen kilde-programvare og annen tredjepartsprogramvare er ikke underlagt noen av
bestemmelsene om garanti og skadesløshet som fremkommer i denne lisensavtalen. Ved å bruke Programvaren
samtykker du også i at du er bundet av vilkårene i slike tredjepartslisenser. Hvis dette er bestemt i gjeldende
tredjepartslisenser, har du rett til å motta kildekode for slik programvare for bruk og distribusjon i ethvert program du
lager, så lenge du samtykker i å være bundet av vilkårene i den aktuelle tredjepartslisensen og dine programmer
distribueres i henhold til vilkårene i denne lisensen. En kopi av slik kildekode kan fås gratis ved å kontakte din
Tyco-representant.
g.
Varemerker.
Denne lisensavtalen gir deg ikke noen rettigheter knyttet til noen varemerker eller
tjenestemerker som tilhører Tyco, tilknyttede selskaper eller leverandører.
h.
Leie. Du kan ikke viderelisensiere, leie, lease eller låne ut Programvaren. Du kan ikke gjøre den tilgjengelig
for andre eller legge den ut på en server eller et nettsted eller på andre måter distribuere den.
i.
Programvarenøkler. Maskinvare-/programvarenøkkelen, hvis aktuelt, er ditt bevis på din lisens til å utøve
rettighetene her, og du må ta vare på denne. Tapte eller stjålne nøkler vil ikke bli erstattet.
j.
Demonstrasjons- og evalueringskopier. En demonstrasjons- eller evalueringskopi av Programvaren dekkes
av denne lisensavtalen, men det er en forutsetning at lisensene herunder utløper i slutten av demonstrasjons- eller
evalueringsperioden.
k.
Registrering av Programvaren. Programvaren vil kanskje kreve registrering hos Tyco før bruk. Hvis du ikke
registrerer Programvaren, vil denne lisensavtalen opphøre automatisk, og du vil i så fall ikke kunne bruke
Programvaren.
l.
Tilleggsbegrensninger. Programvaren kan være underlagt tilleggsbegrensninger og betingelser for bruk som
angitt i dokumentasjonen som følger med slik Programvare. Slike tilleggsbegrensninger og betingelser er med dette
inkorporert i og gjort til en del av denne lisensavtalen.
m.
Oppgraderinger og oppdateringer. I den grad Tyco gjør dem tilgjengelige, kan oppgraderinger og
oppdateringer av Programvaren bare brukes for å erstatte hele eller deler av den opprinnelige Programvaren som
du er lisensiert til å bruke. Programvareoppgraderinger og -oppdateringer øker ikke antall kopier som lisensieres til
deg. Hvis Programvaren er en oppgradering av en komponent i en pakke med programmer som du har lisens til
som et enkeltprodukt, kan Programvaren brukes og overføres bare som en del av denne enkeltproduktpakken og
kan ikke deles for bruk på mer enn én datamaskin eller ett System. Programvareoppgraderinger og -oppdateringer
lastes ned gratis via et nettsted eller et FTP-område som er godkjent av Tyco for oppgradering av flere Systemer
dersom du har lisens til å bruke den opprinnelige Programvaren på disse Systemene.
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n.
Verktøy. Programvare som distribueres via et nettsted eller FTP-område som er godkjent av Tyco (eller
tilsvarende distribusjonsmåter godkjent av Tyco) som verktøy, kan kopieres og installeres uten begrensninger
dersom Programvaren ikke distribueres eller selges og bare brukes for verktøyets tiltenkte formål og i sammenheng
med Tyco-produkter. Alle andre vilkår og betingelser i denne lisensavtalen skal fortsatt gjelde.
4. EKSPORTBEGRENSNINGER. Du samtykker i at du ikke vil eksportere, reeksportere eller overføre noen del av
Programvaren eller noe direkte produkt av denne (det nevnte samlet referert til som "Begrensede komponenter") til
IRAN, NORD-KOREA, SYRIA, CUBA og SUDAN, inkludert eventuelle enheter eller personer i disse landene, verken
direkte eller indirekte ("Tycos standpunkt"). Du samtykker også i at du ikke vil eksportere, reeksportere eller overføre
Begrensede komponenter til noen andre land unntatt i full overensstemmelse med alle gjeldende krav fra
myndighetene, inkludert, men ikke begrenset til gjeldende økonomiske sanksjoner og restriksjoner som administreres
av offentlige myndigheter i Israel, inkludert, men ikke begrenset til forsvarsdepartementet i Israel, alle gjeldende avtaler,
gjeldende eksportkontrolltiltak som administreres av Israel, finansdepartementet i USA og gjeldende eksportkontrolltiltak
som administreres av handelsdepartementet og statsdepartementet i USA, eventuelle andre offentlige myndigheter i
USA og tiltak som administreres av EU eller offentlige myndigheter i andre land. Dersom du bryter aktuelle lover eller
bestemmelser i USA eller andre stater, eller dersom du bryter med Tycos standpunkt uten hensyn til om dette er i strid
med tidligere nevnte aktuelle lover eller bestemmelser, vil det føre til at denne lisensavtalen automatisk opphører.
5. MYNDIGHETENES RETTIGHETER I USA. Programvaren er kommersiell programvare for datamaskiner med
"begrensede rettigheter" under Federal Acquisition Regulations og tillegg til disse. All bruk, duplisering eller
bekjentgjøring av myndighetene i USA er underlagt begrensninger som angitt i underparagraf (c)(1)(ii) i punktet Rights
in Technical Data and Computer Software i DFAR 255.227-7013 et. seq. eller 252.211-7015 eller underparagrafene (a)
til (d) i Commercial Computer Software Restricted Rights i FAR 52.227-19, etter hva som er aktuelt, eller tilsvarende
punkt i NASA FAR Supplement. Kontrahent/produsent er Visonic Ltd., 24 Habarzel St., Tel-Aviv, Israel 69710.
6.

BEGRENSET GARANTI.
a.
Garanti. Tyco garanterer at opptaksmediet som Programvaren er lagret på, maskinvarenøkkelen og
dokumentasjonen som følger med, vil være fri for defekter i materiale og utførelse under normal bruk i en periode
på nitti (90) dager fra leveringsdatoen til den første brukeren. Tyco garanterer videre at Programvaren på
lagringsmediet under denne lisensen i den samme perioden i all vesentlighet vil fungere som beskrevet i
brukerdokumentasjonen som følger med produktet når det brukes med angitt maskinvare. FORUTGÅENDE
UTTRYKTE GARANTI ERSTATTER OG ER I STEDET FOR ALLE ANDRE GARANTIER ELLER BETINGELSER,
ENTEN DE ER UTTRYKTE, UNDERFORSTÅTTE ELLER LOVBESTEMTE, INKLUDERT, MEN IKKE
BEGRENSET TIL EVENTUELLE UNDERFORSTÅTTE ELLER ANDRE GARANTIER OM SALGBARHET,
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITTEL, IKKE-KRENKELSE ELLER IKKE-URETTMESSIG
TILEGNELSE AV IMMATERIELLE RETTIGHETER SOM TILHØRER EN TREDJEPART, TOLL, HANDEL,
UFORSTYRRET BRUK, NØYAKTIGHETEN TIL INFORMASJONSINNHOLD ELLER SYSTEMINTEGRERING.
TYCO GIR INGEN GARANTI OM AT NOEN DEL AV PROGRAMVAREN VIL FUNGERE FEILFRITT, FRITT FOR
ALLE SIKKERHETSDEFEKTER ELLER UTEN AVBRUDD. TYCO SKAL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR
PROBLEMER SOM SKYLDES ENDRINGER I DRIFTSEGENSKAPENE TIL ENHETEN(E) PROGRAMVAREN
OPERERER PÅ, ELLER FOR PROBLEMER I INTERAKSJONEN MELLOM PROGRAMVAREN OG
PROGRAMVARE- ELLER MASKINVAREPRODUKTER SOM IKKE KOMMER FRA TYCO. TYCO VERKEN
FORUTSETTER ELLER GODKJENNER AT NOEN PERSON PÅTAR SEG Å OPPTRE PÅ DETS VEGNE FOR Å
ENDRE ELLER MODIFISERE DENNE GARANTIEN, ELLER PÅTAR SEG NOEN ANDRE GARANTIER ELLER
ANNET ANSVAR FOR DENNE PROGRAMVAREN. DENNE GARANTIEN SOM GIS AV TYCO KAN BLI
ERKLÆRT UGYLDIG VED MISBRUK ELLER FEILAKTIG BRUK. DENNE BEGRENSEDE GARANTIEN GIR DEG
BESTEMTE LOVMESSIGE RETTIGHETER. DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER UNDER OBLIGATORISKE
LOVER SOM VARIERER FRA STAT TIL STAT OG LAND TIL LAND.
b.
Eneste kompensasjon. Tycos ansvar og din eneste kompensasjon under garantien i del 6 vil være, etter
Tycos valg, å (i) forsøke å korrigere feil i Programvaren med tiltak som Tyco mener er egnet for problemet, (ii)
erstatte uten kostnad opptaksmediet, Programvaren eller dokumentasjon med fungerende ekvivalenter etter behov
eller (iii) refundere en forholdsmessig del av lisensavgiften som er betalt for slik Programvare (minus
verdiforringelse basert på fem års forventet levetid) og avslutte denne lisensavtalen, under forutsetning av, i alle
tilfeller, at Tyco varsles skriftlig om alle garantiproblemer i gjeldende garantiperiode. Eventuelle erstatningsenheter
vil være garantert i resten av den opprinnelige garantiperioden. Det gis ingen kompensasjon for feil med
Programvaren hvis slik feil er resultat av ulykke, misbruk, endring eller feilaktig bruk av Programvaren eller eventuell
maskinvare den er lastet på. Garantiservice eller hjelp gis på det opprinnelige kjøpsstedet.

7.

ANSVARSBEGRENSNING OG UTELUKKELSE AV SKADER.
a.
ANSVARSBEGRENSNING. IKKE I NOE TILFELLE VIL TYCOS SAMLEDE ERSTATNINGSANSVAR
(INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL ANSVAR FOR UAKTSOMHET, OBJEKTIVT ANSVAR,
KONTRAKTSBRUDD, URIKTIG FREMSTILLING OG ANDRE KONTRAKTSMESSIGE KRAV ELLER
SKADEKRAV) SOM OPPSTÅR PÅ GRUNN AV ELLER RELATERT TIL DENNE LISENSAVTALEN ELLER BRUK
AV PROGRAMVAREN, OVERSTIGE AVGIFTEN DU HAR BETALT TIL TYCO ELLER DENNES FORHANDLER
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FOR PROGRAMVAREN SOM GIR GRUNN TIL SLIKT ANSVAR. PÅ GRUNN AV AT OG I DEN GRAD NOEN
JURISDIKSJONER IKKE TILLATER UTELUKKELSENE ELLER ANSVARSBEGRENSNINGENE OVENFOR, VIL
DISSE KANSKJE IKKE GJELDE FOR DEG.
b.
UTELUKKELSE AV ANDRE SKADER. IKKE UNDER NOEN OMSTENDIGHETER SKAL TYCO ELLER
NOEN AV DENNES FORHANDLERE ELLER LISENSGIVERE VÆRE ERSTATNINGSANSVARLIGE FOR NOE
AV FØLGENDE: (I) TREDJEPARTERS KRAV; (II) TAP AV ELLER SKADE PÅ NOEN SYSTEMER,
OPPLYSNINGER
ELLER
DATA
ELLER
ERSTATNINGSANSVAR
KNYTTET
TIL
BRUDD
PÅ
ENKELTPERSONERS PERSONVERNRETTIGHETER; ELLER (III) INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE,
FØLGESMESSIGE, STRAFFEMESSIGE, TILLITSMESSIGE SKADER ELLER DEKNINGSSKADER (INKLUDERT,
MEN IKKE BEGRENSET TIL TAP AV FORTJENESTE, FORRETNINGSAVBRUDD, TAP AV DATA ELLER
FORRETNINGSINFORMASJON OG TAPT INNSPARING), I ALLE TILFELLER SELV OM TYCO HAR BLITT
FORTALT OM MULIGHETEN FOR SLIKE SKADER. DU ER SELV ANSVARLIG FOR Å KONTROLLERE
SIKKERHETEN, NØYAKTIGHETEN OG TILSTREKKELIGHETEN TIL ALT SOM KOMMER UT AV
PROGRAMVAREN OG FOR PÅLITELIGHETEN TIL DETTE. NOEN JURISDIKSJONER TILLATER IKKE
UTELUKKELSE AV TILFELDIGE ELLER FØLGESMESSIGE SKADER ELLER BEGRENSNING AV HVOR LENGE
EN UNDERFORSTÅTT GARANTI VARER, DERFOR VIL NOEN AV DE OVENNEVNTE BEGRENSNINGENE
BARE GJELDER FOR DEG I DEN GRAD DET TILLATES AV DISSE LOVENE.
8.
GENERELT. Hvis noen bestemmelse i denne lisensavtalen finnes å være ulovlig, skal denne bestemmelsen
utelukkes fra lisensavtalen og skal ikke påvirke gyldigheten til og håndhevelsen av de gjenværende bestemmelsene. Du
bør ta vare på bevis på betalt lisensavgift, inkludert modellnummer, serienummer og betalingsdato, og legge fram slikt
bevis på betaling når du ber om service eller hjelp som dekkes av garantien i denne lisensavtalen. Denne lisensavtalen
reguleres av lovverket i Israel, uten at det påvirker noe valg eller noen bestemmelse om lovkonflikt eller regel som kan
føre til bruk av lovene i en annen jurisdiksjon enn Israel. Hver av partene henviser til den eksklusive jurisdiksjonen til en
domstol i Tel Aviv i Israel med formål å løse eventuelle tvister som oppstår under eller knyttet til disse vilkårene og
betingelsen. Partene utelukker spesielt bruk av bestemmelsene i United Nations Convention on Contracts for the
International Sale of Goods.
9. SPESIELLE BESTEMMELSER FOR POWERMANAGE-PROGRAMVARE. Hvis Programvaren består av Tycos
PowerManage IP-/GPRS-baserte sikkerhetsadministrasjonsplattform, skal følgende tilleggsbestemmelser gjelde for din
bruk av Programvaren:
a.
Du kan bruke PowerManage-programvaren for å levere tjenester til dine og din forhandlers kunder,
sluttbrukerkunder ("Kunder") for ekstern tilgang og bruk av sluttbrukerfunksjoner i PowerManage-programvaren som
er installert på din maskinvare, for det formål å konfigurere, administrere og overvåke deres inntrengningssystemer,
forutsatt at du overholder alle gjeldende personvernlover og andre lover som regulerer din levering av slike tjenester
og tilgang til Kunder.
b.
Lisensbegrensninger. Du vil ikke, og du vil ikke tillate noen forhandler, Kunde eller annen person som i
rimelig grad er under din kontroll å leie ut, lease, underlisensiere, låne, endre, tilpasse, sammenslå, oversette,
foreta omvendt utvikling, dekompilere, demontere eller lage avledede produkter basert på hele eller deler av
Programvaren.
c.
Du kan fastsette vilkår og betingelser for dine forhandlere og for levering av tjenester ved hjelp av
Programvaren til Kunder, forutsatt at alle slike avtaler er i samsvar med vilkårene i denne lisensavtalen. Du vil selv
være ansvarlig overfor dine forhandlere og Kunder i henhold til vilkårene og betingelsene i slike avtaler. Tyco vil
ikke være bundet av, og du vil holde Tyco og dets tilknyttede selskaper skadesløse fra, alle krav fra eventuelle
tredjeparter som oppstår fra eller i tilknytning til tildeling av eventuelle garantier, skadeserstatninger eller andre
vilkår og betingelser som er av større omfang enn de som angis i denne lisensavtalen.
d.
Du skal ta med setninger i ditt velkomstsett og/eller i avtaler med Kunder som minner dem på å sikre sine
påloggings- og passordopplysninger og overholde alle aktuelle sikkerhetspolicyer.
e.
Du skal gi alle dine forhandlere og Kunder og sørge for at dine forhandlere gir alle sine Kunder en skriftlig
avtale som gjelder deres tilgang til og bruk av Programvaren som minst inneholder følgende minimumsvilkår: (i)
forbud mot distribusjon og kopiering av programvaren, (ii) forbud mot å foreta endringer og lage avledede produkter
av programvaren; (iii) forbud mot å dekompilere, foreta omvendt utvikling, demontering og på andre måter redusere
Programvaren til en form som er begripelig for mennesker; (iv) bestemmelse som viser eierskapet til Programvaren
fra dine Leverandører; (v) ansvarsfraskrivelse fra Tyco for alle aktuelle lovbestemte garantier, i den grad grad det er
tillatt etter lov; (vi) ansvarsbegrensning i samsvar med bransjestandard for Tyco begrenset til betalte avgifter for
tjenesten, inkludert en ansvarsfraskrivelse for indirekte, spesielle, tilfeldige, straffemessige og følgesmessige
skader, i den grad det er tillatt etter lov; og (vii) alle personvern- og andre sluttbrukerbestemmelser i samsvar med
gjeldende lovverk. Du skal ikke, og du skal sørge for at dine forhandlere ikke gir noen garantier, uttrykte eller
underforståtte, på vegne av Tyco.
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f.

Du skal selv være ansvarlig for:
i. alle tjenester du tilbyr og leverer til dine forhandlere og Kunder;
ii. alt ditt, dine forhandleres og Kunders innhold som legges ut, skrives ut, lagres, mottas, rutes eller
lages gjennom bruk av Programvaren, inkludert både innhold og nøyaktighet;
iii. administrere levering av tjenesten som tilbys av deg til dine Kunder ved hjelp av Programvaren; og
iv. overholdelse av alle personvernlover og andre lover som gjelder din bruk av Programvaren og
levering av tjenester.

g.
Du samtykker i at du vil overholde alle aktuelle lover og bestemmelser som gjelder vern av
personopplysninger for Kunder og iverksette nødvendige sikkerhetstiltak og tekniske og organisasjonsmessige tiltak
for å beskytte mot ikke-godkjent behandling av personopplysninger og mot tap eller ødeleggelse av, eller skade på,
personopplysninger ved uhell i forbindelse med din bruk av Programvaren. Personopplysninger betyr all
informasjon som vedrører en identifiserbar enkeltperson (inkludert en sluttbruker), inkludert informasjon innhentet
fra en sluttbruker gjennom bruk av Programvaren, for eksempel fotografier og video.
h.
Du samtykker i å holde Tyco og dets tilknyttede selskaper skadesløse for alle krav, skader og utgifter
(inkludert rimelige advokathonorarer) knyttet til din eller din forhandlers manglende evne til å overholde del 9.
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