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Inledning

1 Inledning
1.1 Den här bruksanvisningen
Den här bruksanvisningen ger information om hur man arbetar med PowerManage-tjänsten,
inklusive hur man hanterar panelerna för säkerhetslarm, hur man utför panelkonfiguration,
skapar grupper av övervakade paneler, kvitterar larm och händelser samt utför systemuppgifter.
Observera: Den här bruksanvisningen är ämnad för övervakningsoperatörer och IT-ansvariga.

1.2 Om PowerManage
Visonics PowerManage är en unik tjänstehanteringsplattform som ger säkerhetsföretag en total
lösning för hantering av deras IP-baserade tjänster via en central övervakningsstation (Central
Monitoring Station (CMS)).
PowerManage har en IP-mottagare för både reglerade och visuella händelser som ett tekniskt
support- och underhållssystem för larmsystem (paneler), och möjliggör ytterligare tjänster för
hemkontroll och självövervakning.
PowerManage stödjer alla Visonic IP-säkerhetssystem (bredband och GPRS) och kan även
fungera som en händelsemottagare för andra övervakningssystem baserade på SIA/IPprotokollkommunikation.
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2 Komma igång
PowerStretch-tjänstehanteringsplattformen centraliserar all information på olika
paneluppsättningar i ett användarvänligt och webbaserat gränssnitt som ger snabb åtkomst till
avlägsna paneler och möjliggör hantering av händelser och larm i realtid.
Inledande åtgärder att vidta på PowerManage:




Planera tillståndsstrukturen:
o

Definiera panelgrupper. Gemensamma ledningsfunktioner, såsom konfiguration,
tillkopplingsstatus, etc. Sedan kan flera aktiviteter tilläggas till grupperna

o

Definiera roller (en roll är en uppsättning tillstånd, som används av olika användare)

Definiera användarhierarkin:
o

Administratörskonton

o

Operatörskonton

Löpande processer för PowerManage-tjänstehanteringsplattformen:


Lägga till nya paneler (det kan ske manuellt eller automatiskt).



Visa och hantera säkerhets-/underhållshändelser.



Konfigurera och diagnostisera befintliga paneler.

2.1 PowerManage-användare
PowerManage har följande användartyper:


Superadministratör: Den här användaren har högst behörighet och flest
utvecklingsmöjligheter och har ansvar för att skapa och ta bort vanliga administratörer.
Denna användare kan inte tas bort och ska endast användas för att hantera
systemadministratörskonton. Det är inte rekommenderat att använda
superadministratörskontot för att hantera operatörer, grupper eller paneler eller för andra
ändamål inom systemet.



Administratör: Administratörer kan utföra alla uppgifter förutom att ta bort administratörer.
Administratörer kan skapa operatörer och definiera användarroller och de har åtkomst till
alla paneler.



Operatör: Operatörer har åtkomst till specifika grupper av paneler för att se och/eller vidta
åtgärder (t.ex. underhåll, tillkoppling/frånkoppling etc.) baserat på deras respektive
åtkomsträttigheter.



Slutanvändare: Slutanvändare är enligt den här bruksanvisningen personer som använder
panelen hemma, och som använder den mobila webbåtkomsten (dvs. interaktivt) för att få
åtkomst till panelen. Slutanvändaren kan ställa in panelen, se detektorstatus, hämta larm
och få bild-/videobekräftelser.
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2.2 PowerManage 3 Arkitektur

PowerManage är en integrationsplattform som omfattar flera protokoll och gränssnitt:
Mottagare: Mottar händelser från panelerna via IP eller GPRS på standardprotokoll som SIA
och CID och sänder dem till standardautomationsmottagare och kontrollapplikationer (AKA
ARC) såsom MLR-2 eller FEP, eller överför bilder med hjälp av Visonics egenutvecklade
protokoll (VISNAP) .
Lösa: Gör det möjligt för CMS-operatören att fjärrstyrt kontrollera, konfigurera och få
regelbundna uppdateringsrapporter från panelerna.
One-Click: Öppnar en panelspecifik webbläsarvy som visar den specifika panelens senaste
händelser.
VDCP: Möjliggör anslutning till 3:e parts applikationer genom tvåvägskommunikationsgränssnitt
baserat på Pythons. Detta protokoll stöder de flesta av operatörens kommandon från
PowerManage WEB-GUI på PowerManage och på panelerna .
Interactive: Gör det möjligt för husägare att se status, larma/avlarma, få bildverifiering och se
historiska loggar på sina paneler från sina mobiltelefoner eller fjärranslutna datorer.
MMI: Administrationskonsol, Linux-baserad applikationskonfiguration.
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2.3 Logga in på PowerManage-plattformen
För att komma till PowerManage matar du in serverns offentliga IP-adress i webbläsarens URL,
eller använder URL direkt.
Exempel: http://powermanage.my-cms.com/.
När du loggar in på PowerManages webbgränssnitt uppmanas du att mata in din e-postadress
och ditt lösenord.

Superadministratörens standardinställda användarnamn och lösenord är:


admin@visonic.com



Admin123

När du har matat in e-postadressen och lösenordet klickar du på Logga in. Startsidan kommer
upp.

Här kan administratören definiera nya konton för extra PowerManage-användare på sidan
System, under Användare.

8
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Observera: Du loggar ut ur systemet genom att klicka på knappen Logga ut högst uppe till
höger på sidan.

2.4 PowerManages startsida
Den övre menyraden visar antalet händelser och processer som kräver uppmärksamhet och här
visas även namnet på den användare som för närvarande är inloggad.

Härifrån kan du utföra följande:


Klicka på knappen Logga ut för att logga ut ur systemet.



Välja ett av följande alternativ som visar olika uppgifter:
o

Paneler: Här kan du se information på larmsystempaneler (paneler), markera paneler
för tjänst, lägga till/ta bort paneler, hantera panelernas konfiguration, se fel från
larmsystemen, utföra fjärrinspektioner, modifiera interaktiva funktionsinställningar, och
uppgradera programvaruversionen för PowerMaster-paneler och IPkommunikatorpaneler. Se Arbeta med paneler.

o

Grupper: Här kan du definiera grupper av paneler. Se Arbeta med grupper.

o

Händelser: Ger en lista över händelser per panel och konto. Här kan du även fastställa
huruvida händelserna har behandlats. Se Visa och hantera händelser.

o

Processer: Ger en lista över PowerManage-processer som hör till en specifik panel
samt anger processens status. Se Arbeta med processer.

o

System: Här kan du hantera PowerManage-användare, göra felsökning och utföra
serverunderhåll.
Se Utföra administrativa uppgifter.
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3 Arbeta med paneler
Via panelsidan har du åtkomst till följande tillämpningar:


Alla paneler



Felövervakning



Uppskjutna fel



Fjärrinspektion

En beskrivning av alla dessa tillämpningar följer.

3.1 Kommunikation mellan PowerManage och paneler
PowerManage kommunicerar med panelerna på följande sätt:
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Händelseaktiverat läge: Panelen skickar en händelse till PowerManage, antingen via
GPRS eller IP-kommunikation, via SIA-IP-protokoll. PowerManage lyssnar alltid på
händelserna från panelerna.



Vakna-läge: I det här läget initieras kommunikationen från servern till panelen för att få
information från panelen så som konfiguration, status etc... Servern initierar ett GSMsamtal till panelen, panelen känner igen röstsamtalets källa via telefonnumret, stänger
röstsessionen och öppnar en GPRS-session till servern. Om panelen inte svarar efter
ett visst antal försök (kan ställas in), skickar servern ett sms till panelen.



Håll aktiv-läge: I det här läget skickar panelen en "signal" till PowerManage på GPRS, i
ett fastställt intervall. Om signalen inte når servern efter ett visst antal försök (kan ställas
in), anses panelen vara "offline". Syftet med det här läget är att spara trafik mellan
panelen och servern.



Alltid på-läge: När panelens GSM/GPRS-modul används för kommunikation, är GPRS
på panelen ständigt ansluten till PowerManage. Det här läget kräver hög trafik mellan
panelen och servern.



IP-anslutningsläge: När panelens IP-modul används för kommunikation, är IP på
panelen ständigt ansluten till PowerManage.
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3.2 Arbeta med tillämpningen Alla paneler
Tillämpningen Alla paneler ger en lista över alla installerade larmsystem hos slutanvändare
tillsammans med översiktsinformation. Listan över paneler som visas kan filtreras enligt
specifika kriterier som ger åtkomst till enskilda paneler.

Följande information om panelerna i listan visas:


Panel-ID: Visar panelens unika Tyco-Visonic-ID. Panelens ID syns även på en etikett på
den faktiska panelens baksida.



Webbnamn: Detta är en parameter från PowerManage-operatören. Se avsnittet "Arbeta
med PowerManage Interactive " för ytterligare information. Denna parameter är inte
skiftlägeskänslig.



Kontonummer: Visar det kontonummer som har konfigurerats i panelen och som används
för att rapportera till den centrala övervakningsstationen (CMS).



Typ: Visar panelens typ.



Grupp: Visar den grupp som panelen tillhör. Grupper används för att hantera flera paneler.
Se "Arbeta med grupper" för mer information om grupper.



Moduler: Visar kommunikationsmodulen som panelen använder för att kommunicera
(antingen PowerLink/bredband eller GPRS) samt modulens status:
PowerLink-modulen är offline
PowerLink-modulen är online
GPRS-modulen är offline
GPRS-modulen är online
GPRS online, Håll aktiv-övervakning är avaktiverat
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GPRS offline, Håll aktive-övervakning är avaktiverat
Observera: När Håll aktiv är avaktiverat sparas panelens status (online/offline).
Om panelen var online innan operatören avaktiverade Håll aktiv för gruppen som
den hör till visas statusen som

. Om panelen var offline innan operatören

avaktiverade Håll aktiv, visas den som offline


.

Händelser: Visar panelens händelser. Exempel:
Det finns ohanterade händelser, varav en del är larm.
Det finns ohanterade händelser, varav inga är larm.
En fullständig lista över ikoner och deras betydelser finns i "Beskrivning av ikoner".



Kryssruta för grafiskt användargränssnitt: Här kan man fastställa huruvida
slutanvändaren ska ha åtkomst till sin panel via sitt PowerLink- eller Interactivewebbgränssnitt. Det är relevant för paneler med tilläggsmodul för PowerLink-bredband som
ger panelen dess webbgränssnitt eller för paneler med GPRS-modul. Avmarkera kryssrutan
för att neka åtkomst till panelens PowerLink/Interactive-webbgränssnitt.

Observera: PowerManage kan behandla och visa händelser som skickas av paneler som inte
är listade i panellistan. Dessa paneler registreras inte till PowerManage. Men även om
händelser kan bearbetas och visas på "händelsesidan" kommer PowerManage inte att ge
hanteringsegenskaper såsom att tillkoppla/frånkoppla, visa eller redigera konfiguration och bild
för ickeregistrerade paneler
Alternativet Händelser före Håll aktiv är avaktiverat som standard och kan aktiveras lokalt eller
på distans via PowerManage-kontrollpanelen så som visas nedan.

Filtrera data på skärmen
När du visar listan över paneler kan du:


Klicka på kolumnnamnet för att sortera enligt det fältet.



Använda Sök-funktionen för att söka efter specifik information.
För att göra det matar du in valfri del av sökvärdet i textrutan Sök och klickar på knappen
för att starta sökningen. För att rensa sökresultaten klickar du på Rensa

12
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Använd filtren till vänster på sidan för att visa data baserat på specifika kriterier. Observera
att filtertyperna motsvarar kolumnnamnen i listan.

Så här filtrerar du data:
1. Välj filtret (t.ex. webbnamnet) i menyn för att se en lista över tillgängliga värden för det
filtret.
2. Välj ett värde eller klicka på Fler värden, och lägg till det exakta värdet att söka efter för
att se ytterligare alternativ. Det går att välja flera kolumner. Klicka på Visa alla för att ta
bort filtreringen.

Markera en panel för service
CMS-operatörer har egna underhålls- och serviceprocesser för panelerna. Använd någon av
följande metoder för att markera en panel för service:
o

För att medverka i underhållsprocessen kan operatören markera en panel för service
och lägga till en kommentar.
Välj i menyn vem du vill tilldela panelen till. Du behöver lägga till text i textrutan
Kommentarer för att ange varför service behövs.
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o

Operatörer kan även lösa problem (Markera för service) med hjälp av knappen Lösa
problem på skärmen Felaktiga paneler.
Välj i menyn vem du vill tilldela panelen till. Om så krävs lägger du till text i textrutan
Kommentarer.

Lägga till en panel
Som standard läggs paneler till manuellt i PowerManage-panellistan. Men det går även att ställa
in PowerManage att automatiskt lägga till nya paneler till servern.

Lägga till en panel manuellt
Paneler kan läggas till manuellt via sidan Alla paneler.
Så här lägger du till en panel manuellt:
1. Klicka på Lägg till enhet högst upp på sidan Alla paneler.
2. Ange följande information:

14

Panel-ID:

Ange panelens ID. Panelens ID visas på den
faktiska panelen, eller på den medföljande
etiketten. (Obligatoriskt)

Klienttyp:

Välj klienttypen: (kommunikationsmodul)



GPRS-adapter



PowerLink-adapter – PowerLink 2
(bredband) -modul



PL-adapter – PowerLink/PowerLink Pro
(bredband) -modul. Obligatoriskt

Webbnamn:

Ange panelens namn som ger slutanvändare
åtkomst till panelens PowerLink/Interactive-modul
via webben. (Obligatoriskt)

Kontonummer:

Ange kontonumret som konfigurerats på panelen
och som används för att rapportera till CMS.
(Valfritt)

Grupp:

Välj den grupp som panelen tillhör. Mer
information finns under Lägga till en grupp.
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(Obligatoriskt)
SIM-nummer

Panelens telefonnummer för Vakna. (Valfritt)

Kontaktnamn:

Ange ett kontaktnamn för slutanvändaren som
panelen hör till. (Valfritt)

Kontakte-postadress:

Ange en e-postadress för kontakt. Den används
av PowerManage för att skicka "online/offline"statusmeddelanden till slutanvändaren. (Valfritt)

Telefon:

Ange kontaktens telefonnummer. Det används av
PowerManage för att skicka "online/offline"statusmeddelanden till slutanvändaren. (Valfritt)

Gatuadress

Ange kontaktens gatuadress. Den här
informationen gör det möjligt för kart- och
satellitvisning att visa panelens exakta placering.
(Valfritt)

Anmärkningar:

Här kan ytterligare kommentarer och information
läggas till. (Valfritt)

3. Om du vill lägga till en extra panel markerar du kryssrutan Stanna på den här sidan efter
sparning. Ta bort dina informationsändringar utan att spara, klicka på Ignorera ändringar.
4. Klicka på knappen Spara ändringar för att spara panelinformationen.
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Lägga till en panel automatiskt
Om alternativet "automatisk inlärning" är aktiverat för den här servern på PowerManagekontrollpanelen kommer varje panel som är konfigurerad mot den aktuella servern att läggas till
efter mottagande av det första meddelandet och läggas till i huvudgruppen etc. Alternativet
"automatisk inlärning" på PowerManage-kontrollpanelen är tillgängligt för paneler med BBA
(bredbandsadapter) och GPRS-kommunikation. Se GPRS-baserade larmsystem och
bredbandslarmsystem
Det här alternativet kan aktiveras via PowerManages kontrollpanel. Se avsnitt 9.12 "Fastställa
PowerManages tillvägagångssätt för larmsystem".
Observera: Alla användare i systemet har åtkomst till "huvudgruppen".

Redigera panelinformation
1. Klicka på knappen Redigera panel högst upp på sidan när du tittar på panelinformationen.
2. Redigera informationen efter behov (lägg exempelvis till en e-postadress i fältet för epostkontakt).Ta bort dina informationsändringar utan att spara, klicka på Ignorera ändringar.
3. Klicka på knappen Spara ändringar för att spara ändringarna.
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Ta bort en panel
Ta bort en panel i listan över panelen med en av följande metoder:


Samtidigt som du tittar på panelinformationen på den specifika panelsidan, klicka på
knappen Ta bort panel högst upp på sidan när du tittar på panelinformationen.
Eller



I listan över paneler, markera panelen kryssruta och klicka på knappen Ta bort enhet högst
upp på sidan. Klicka Ja för att bekräfta.

Om panelen fortfarande är konfigurerad mot servern och automatisk inlärning är aktiverat,
kommer panelen att läggas till igen.

3.3 Utföra panelunderhåll
När du tittar på listan över paneler på sidan Paneler eller Processer, kan du klicka på panelens
ID för att visa information om den panelen.
Varje panelinformation innefattar följande:


Allmänt



Tjänster



Plats



Diagnostik



Fjärrinspektioner



Ställa in status



Inställning/hämtning av konfiguration



Sektionsanpassning



Standardlogg



Äldre logg

När du tittar på dessa sidor är följande knappar tillgängliga:


Uppdatera panelen: Uppdaterar informationen på skärmen.



Redigera panelen: Redigerar panelinformationen.



Ta bort panelen: Raderar panelen.



Ignorera ändringar:Tar bort panelinformationsändringar utan att spara.



Spara ändringar: Sparar panelinformationsändringar.



Nästa: Visar föregående panel i listan över paneler.



Föregående: Visa föregående panel i listan över paneler.

På varje panelsida, inkluderar den vänstra sidan en menyflik med länkar för relevanta alternativ
för panelen, och en anmärkningsflik för att skriva anmärkningar för panelen.
Beskrivningar av dessa alternativ visas i följande avsnitt.
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Allmänt
Under Allmänt kan du se information om panelen samt ändra parametrar.
Härifrån kan du utföra följande:


Se grundläggande information om panelen.



Redigera information där så är möjligt.



Ta bort en panel från PowerManage-hanteringen.

Observera: Klicka på knappen Redigera panel för att se vilken grupp panelen hör till.

Följande data visas:


Status: Panelens anslutningsstatus. Exempelvis "online".



Panelens maskinvaruversion: Versionen på panelens maskinvara.



Panelens programvaruversion: Versionen på panelens programvara.



Panelens standardversion: Version på panelens konfigurationsdatabas.



Enhetens RSU-version: Version av den fjärrstyrda programvaruuppgraderingen (Remote
Software Upgrade)



Panelprogramvara senast uppgraderad: Datumet för panelens senaste
programvaruuppgradering.



PowerLink-programvaruversion: Version av PowerLinks programvara.



Enhetens maskinvaruversion: Version av PowerLinks maskinvara.



PowerLink-konfigurationsvariant: Antal PowerLink-"PVR:er"

18
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 PowerLinks programvara senast uppgraderad: Datumet för PowerLinks senaste
programvaruuppgradering.


Panel-ID: Panelens identifieringsnummer.



Kontonummer: Det kontonummer som panelen använder för att rapportera till CMS.



Webbnamn: Panelens namn (fastställt när du lade till panelen) och som ger slutanvändare
åtkomst till panelens PowerLink-modul eller GPRS-modul via webben. Den här åtkomsten
kallas även Interactive.



Paneltyp: Typen av panel, som till exempel "PowerMaster 30".



SIM-nummer: Telefonnummer på panelens SIM-kort. PowerManage använder det här
numret för att initiera kommunikation med kontrollpanelen.



Kontaktnamn: Det privata namnet på panelens kontaktpersonen.



E-postadress för kontakt: Kontaktpersonens e-postadress som PowerManage använder
för panelens "online/offline"-statusmeddelanden för privat avisering.



Gatuadress: Ange kontaktens gatuadress. PowerManages GoogleMaps-program använder
den här informationen för att peka ut och zooma till panelens exakta position (se nästa
avsnitt).



Telefon: Kontaktpersonens telefonnummer som PowerManage använder för panelens
"online/offline"-statusmeddelanden för privat avisering.



Anmärkningar: Tillagda kommentarer om panelen.

Visa panelens position på en karta
För att hjälpa den centrala övervakningsstationen att hitta positionen för ett larm eller annan
störning som kräver en kontroll av säkerhetspersonal har PowerManage ett GoogleMapsprogram på sidan Panelinfo>Allmänt. Om gatuadressen har specificerats under
panelinformationen öppnas kartprogrammet med panelens position centrerad och märkt.
1. Under fliken Paneler klickar du på länken Position under Panelinfo. GoogleMaps öppnas
och visar en karta över positionen.

2. Du kan zooma in eller ut och visa en satellitbild av positionen.
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Diagnostik
Sidan Diagnostik används för att utföra rutintester och underhåll av paneler. Här visas en
grafisk lista över kringutrustning och det går att välja status för paneler och installerade moduler.
Här listas även de olika sektioner som övervakas av panelen.

Högst upp på sidan Diagnostik kan du se panelens status och ID.

20
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Sidan Diagnostik är uppdelad i olika sektioner. En beskrivning av varje sektion följer.


Kontrollpanel: Ger detaljerad information om de valda panelerna, inklusive panelnamn, en
grafisk visning av panelen samt fel som registrerats för den panelen, liksom de
kommunikationskanaler som stöds. Följande information/alternativ visas:
o

Kontonumret visas bredvid "kontrollpanelen" i titelraden.

o

Under titelraden visas en bild av paneltypen.

o

Varje ikon representerar ett fel i fältet Status. När du flyttar musen över ikonerna visas
detaljerad information om felen.
Fel

Ikon

Feltyp

Svagt batteri

Underhåll

Övervakning (saknas)

Fel

Matningsfel

Underhåll

Linjefel (PSTN)

Fel

Linjefel (GSM)

Fel

Håll aktiv förlorat (GPRS)

Fel

Håll aktiv förlorat (bredband)

Fel

Sektion manipulerad

Larm

Sab-öppen

Fel

SIM-kort inte verifierat

Installation

Rengör eller byt ut från en rök/gasdetektor

Underhåll

Maskning

Fel

Enheten kunde inte uppdatera
konfigurationen

Fel

Minne

Underhåll
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Fel

o



Ikon

Feltyp

Larm (alla typer)

Larm

Störning

Fel

Dålig eller sämre aktuell
länkkvalitet (RSSI)

Fel

1-vägsfel

Fel

Senaste 24 timmarnas
genomsnittliga länkkvalitet (RSSI)
var dålig eller sämre

Fel

Autotest ej mottaget

Fel

Användaren begärde service

Fel

Operatören markerade för service

Fel

Kommunikationsmoduler: På höger sida i kontrollpanelen visas tillgängliga
kommunikationsmoduler.

Sektioner: Det här fönstret visar de sektioner som definierats för panelen.

En beskrivning av fönstret Sektioner följer:
Siffran intill "sektionen" i titelraden representerar antalet sektioner
som stöds av den aktuellt valda delen. Oanvända sektioner är
grånade med diagonala gråa linjer.
På den högra sidan om titelraden visas det totala antalet fel. Fel
innebär alla driftsegenskaper som avviker från kringutrustningens
normala status, dvs. svagt batteri, sab-öppen, 1-vägs, matningsfel
etc. Fel detekteras i alla sektioner.
Sektionens namn. Detta namn kan ändras. Numret visar
sektionens ID.
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Gör det möjligt att ta en beställbild av sektionen.
För att möjliggöra att videon skickas från panelen, behöver
panelen konfigureras för att tillåta utskick av beställvideo.
InstallationslägeKommunikationVideokameraVisa vid larm,
Aktivera
Indikatorn för signalstyrkan visar styrkan på
kommunikationssignalen mellan detektorn i sektionen och
panelen:
Gråa pelare: Ingen kommunikation; detta visas även i fellistan.
Gula pelare: Endast envägskommunikation.
Gröna pelare: Tvåvägskommunikation finns. Signalstyrkan visas
enligt följande:
Minimalt antal pelare (1 pelare) = dålig kommunikation
Medelantal pelare (2 pelare) = bra kommunikation
Maximalt antal pelare (3 pelare) = mycket bra kommunikation
Genom att klicka på signalstyrkans nedåtpekande pil får du den
senaste aktuella information om RF-kanalerna (som indikeras av
"Uppdaterad"); senaste tillfället som detektorn aktiverades, de
oftast använda RF-kanalerna och repeatrarna, samt den
genomsnittliga signalstyrkan under de senaste 24 timmarna.
Knappen Uppdatera uppdaterar statistik för alla enheter.

Menyn Mer info visar senaste tillfället som detektorn aktiverades
samt delarna som detektorn hör till och gör det även möjligt att ta
bort den valda sektionen.

Fältet Status visar sektionens status:


För-registrerad innebär att det finns en definition för
detektorn, men att det ännu inte finns någon faktisk detektor.



Förbikopplad visas när en sektion är "förbikopplad".



Om det finns fel, visas en lista med dessa.
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Du kan flytta musen över statusfältet för att se mer information om
felen.
Möjliggör förbikoppling av en sektion.
Utför en soak-test på enheten.
Avlägsna enheten från panelen.
SÄLLAN UTLÖSTA sektioner markeras manuellt och visas inte
bland de ofta använda sektionerna i fjärrinspektionsresultaten.


Fjärrkontroller och knappsatser: Fjärrkontrollen, knappsatsen, repeatrar, sirener, etc. ger
information om andra enheter som lärts in i systemet än sektioner. Informationen per enhet
är liknande den för sektioner förutom att de inte har en utnämnd plats och att enhetens ID
som visas numreras separat per knappsats, fjärrkontroll, repeater, siren etc.

Vidta åtgärder på diagnostiksidan
Följande alternativ finns på sidan Diagnostik:


Visa filtrerade enheter: Möjliggör filtrering för att visa en mindre enhetslista.



Förbikoppla en sektion: Utför en förbikoppling av en sektion. När du klickar på knappen
Förbikoppla ändras den till Avbryt förbikoppling.



Stänga en servicebegäran: Gör det möjligt att ta bort panelen från servicelistan.



Utföra ett gångtest: Men knappen Köra gångtest kan du gå in i "gångtest"-läget. När du
klickar på den ändras knappen till Stoppa gångtest. Se Felövervakning i realtid för mer
information om gångtestet. I slutet av processen ändras knappen till "Dölj gångtest" och du
kan dölja gångtestets resultat.
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 Återtilldela panel: Gör det möjligt att återtilldela en panel till en annan operatör. Listan över
operatörer visas inte i menyn.



Lägga till en ny enhet till panelen: När du lägger till en enhet till panelen uppmanas du att
ange en sjusiffrig kod. När du har matat in koden, uppdaterar du listan med enheter för att
se den tillagda enheten.

Arbeta med PowerManage Interactive
Med PowerManage Interactive kan hemmets ägare motta larm på sin mobiltelefon, armera och
desarmera systemet, se sektionernas status och kontrollera de senaste videorna och bilderna
på mobilen samt per beställning.
Nedan visas ett par exempel på PowerManage Interactive-sidor.
Tillkoppla systemet
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Visa larminformation

Detektorns sektionsstatus
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Se händelsehistorik

PowerLink Interactive-tjänsten kontra GPRS Interactive-tjänsten
PowerManage stödjer följande panelanslutningar:


PowerMax-panelserien med PowerLink-2



PowerMax-panelserien med GPRS



PowerMaster-panelserien med GPRS
o

Med PowerMaster-panelserien kan du integrera PIR CAM-kameror i systemet för att få
serier med bilder och videor för kontroll, vilket inte är möjligt att få från PowerMaxpaneler.

o

Interactive (GPRS) ger ett nyare webbgränssnitt än PowerLink-2.

o

PowerLink-2 (på PowerMax-panel serien) möjliggör integrering av WIFI-kameror i
systemet, vilket inte är möjligt med GPRS-baserade lösningar.
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Konfigurera PowerManage Interactive
Aktivera/inaktivera PowerManage Interactive för en panel
För att aktivera åtkomst för hemmets ägare med PowerManage interactive, markerar du
kryssrutan för grafiskt användargränssnitt i listan över ALLA paneler.

Aktivera/inaktivera Interactive-tjänsten för en grupp av paneler

På sidan Panelgrupp kan du aktivera eller inaktivera följande Inställningar för Interactivefunktioner, vilka fastställer hur hemmets ägare ska komma åt sitt larmsystem med hjälp av
PowerManage Interactive-programmet.
o

Möjliggöra vidarebefordran av händelser till privatperson:
För GSM/GSP-modul:
Gör det möjligt att skicka händelsemeddelanden till hemmets ägare via PowerManage
Interactive-programmet.
För PowerLink-modul:
Gör det möjligt att skicka händelsemeddelande per SMS, MMS och e-post till hemmets
ägare.
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o

Möjliggöra säkerhetsskydd:
Tillkoppla/Frånkoppla/Förbikoppla: Gör det möjligt för hemmets ägare att till/frånkoppla sitt system samt visa och styra detektorer och andra enheter som är
registrerade för panelen.

o

Möjliggöra kameror:
Gör det möjligt för slutanvändare att visa beställningsvideo och -bilder från
hemsystemets kameror.

o

Möjliggöra hemautomatik: Stöds inte i denna version.

Visa en panels aktiverade Interactive-funktioner
På sidan PanelTjänster visas vilka interaktiva inställningar som är aktiverade eller
inaktiverade för panelen.

D-305183 PowerManage bruksanvisning

29

Arbeta med paneler

Konfigurera åtkomst till PowerManage Interactive-programmet
o

Ange webbnamnet:

WEBB-namnet är det namn som hemmets ägare använder för att logga in på servern.
Servern dirigerar vidare användarens webbläsare till dennas PowerLink-moduls
webbgränssnitt eller GPRS-mobilgränssnitt.
På sidan PanelRedigera panel fastställer du ett unikt WEBB-namn för hemmets ägare.

Panelens ID används för att fastställa när användaren ansluter till PowerManage
Interactive. Detta ID ges när man lägger till en panel manuellt eller när man redigerar
panelinformation i menyn "Redigera panel", samt fås automatiskt via BBA
(bredbandsadapter dvs. PowerLink-2-modul) när panelen är registrerad på servern.
Använda webbnamnet för att komma åt PowerManage Interactive
Du kan till exempel komma åt en panel med webbnamnet "Jonas" genom att mata in
följande adress i en webbläsare:
http://[PowerManage server address]/Jonas
Observera: Webbnamnet är inte skiftlägeskänsligt.
Om nödvändigt kan operatören fastställa ett nytt webbnamn i textrutan Nytt webbnamn.
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Fjärrstyrda rutininspektioner (Remote Routine Inspections (RRI))
I fjärrstyrda inspektioner är det möjligt att starta en inspektion manuellt, vid behov, eller enligt ett
schema, visa/filtrera resultat från fjärrstyrda inspektioner för panelen, markera dem som
granskade, lägga till kommentarer av olika operatörer samt konfigurera inställningarna för
inspektionerna.

Installera RRI

RRI laddar upp specifika värden från paneler och kontrollerar dem för att se om de är inom
gränsvärdena.
Följande testvärden finns tillgängliga:
Testvärden

Beskrivning

Kontrollera rapporterade
fel

Kontrollera fel bland de X senaste händelserna.

Statusändringar

Kontrollera senaste inställda/ändrade händelse bland de X
senaste händelserna.

Lista aktuella fel och intrång.

Visa senaste inställda/ändrade tid.
Behandla justerad dag/tid
som misslyckad
förbikopplade sektioner

Läs in datum/tid genom att använda uppladdning,
kontrollera att det ligger inom 5 sekunder av servertid, ställ
in datum/tid genom att använda nedladdning. Kontrollera
om någon detektor har förbikopplats.
Lista över förbikopplade detektorer.

Gemensamt använda
sektioner del av "Aktiva
fel och "Totalt antal
panelfel"kontrollera
klocka

Inkluderar inte sektioner markerade som "sällan använda".
För att verifiera funktionen rekommenderas att regelbundet
utföra gångtest. Det är separat från resten av RRI, eftersom
det är interaktivt. Matningsfel och lågt batteriindikationer i
Aktiva Paneler och Panelen totalt antal fel.
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Testvärden

Beskrivning

Ofta använda sektioner

Innefattar inte sektioner som markerats som "sällan
använda". För att kontrollera funktionen rekommenderas att
regelbundet utföra gångtest. Det är separat från resten av
RRI, eftersom det är interaktivt.

PSTN-, GPRS- &
bredbandslinjer

IP: När PowerLink-modulen är ansluten till panelen.
PSTN: Utför vakna. Panelen förväntas ha PSTN om RCVR
# är programmerat.
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Ställa in status
På sidan Statusinställning kan du ställa in eller visa den tillkopplade eller frånkopplade
statusen för de olika sektionerna som övervakas av panelen. Du kan även markera en sektion
som "förbikoppla". För att förbikoppla en sektion markerar du kryssrutan "Förbikoppla" för en
valfri sektion och ändrar statusen.

Hämta/ställa in konfiguration
Under Hämta/ställa in kan du ladda ner en konfiguration (dra panelens konfiguration till
PowerManage-databasen), ändra konfigurationen, skapa en grundläggande konfiguration,
jämföra konfigurationen med den senast kända konfigurationen och spara konfigurationen som
den senast kända.

Ställa in panelkonfigurationer
Panelens konfigurationer lagras på panelen, inte på PowerManages server. Det går att ladda
ner en kopia av valfri panels konfiguration och sedan visa och redigera denna kopia samt utföra
fjärrstyrt underhåll.
Därefter kan du även ladda upp den nya konfigurationen till en eller flera paneler.

Ladda ner en panels konfiguration
Operatören kan ladda ner, visa och redigera en panels konfiguration. Det går även att utföra
detta på flera paneler. Se Vidta åtgärder på flera paneler för mer information.
1. Välj en panel i listan Paneler för att ladda ner konfigurationen.
2. I menyn Åtgärder i det övre högra hörnet på sidan Paneler väljer du Hämta
larmsystemkonfiguration.
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3. Ett meddelande kommer upp med frågan om du är säker på att du vill ladda hem
konfigurationen för vald(a) panel(er). Klicka på Ja för att fortsätta. Konfigurationen laddas
ner.

Visa och ändra en konfiguration
Du kan visa en panels konfiguration om den är online, genom att klicka på panelens namn. I
panelsidans vänstra kolumn markera alternativet Ange/Hämta Systemkonfiguration.

1. Klicka på ett alternativ i konfigurationen för att visa detta alternativs parametrar.
2. För att ändra konfigurationen väljer du alternativet Ändra konfiguration från menyn
Konfiguration.
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3. Ange den nya parametern i kryssrutan eller välj en parameter i menyn.

Observera: Du kan klicka på Alla eller Ändrade längst ner på sidan för att visa alla parametrar
eller endast de som ändrats.
4. Klicka på Spara ändringar för att spara ändringarna i konfigurationen.
5. Klicka på Avbryt om du inte vill spara ändringarna i konfigurationen.
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Jämföra med den senast sparade konfigurationen
I PowerManage kan du jämföra panelens aktuella konfiguration mot den senast sparade
konfigurationen för den panelen för att se vilka ändringar som har gjorts.
Så här jämför du konfigurationer:
1. När du visar en panels konfiguration väljer du alternativet Jämföra mot sparad
konfiguration i menyn Konfiguration.

2. Klicka på Spara samsorterat om du vill jämföra mot sparad konfiguration
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Spara senast kända konfiguration
PowerManage-operatören kan när som helst spara en panels aktuella konfiguration. Denna
åtgärd skapar en "ögonblicksbild" av konfigurationen som kan användas för framtida
jämförelser. Ändringar i konfigurationen efter detta kommer inte att komma med i den "senast
kända" konfigurationen.
Så här sparar du den aktuella panelkonfigurationen:


När du visar en panels konfiguration väljer du alternativet Spara konfiguration i menyn
Konfiguration.
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Skapa en grundläggande konfiguration
Den Grundläggande konfigurationen är en allmän systemkonfigurationsmall skapad från en
specifik version eller vid ett visst tillfälle. Du kan finjustera konfigurationen och sedan ladda upp
den till flera paneler (av samma version).
Den grundläggande konfigurationen innefattar alla parametrar som inte är platsspecifika, så
som slutanvändares kontaktuppgifter. Du kan använda en valfri panels aktuella konfiguration för
att skapa en grundläggande konfiguration.
Så här skapar du en grundläggande konfiguration:


När du visar en panels konfiguration väljer du alternativet Skapa grundläggande
konfiguration i menyn Konfiguration och väljer de alternativ du vill ha för den
grundläggande konfigurationen.

Ladda upp en grundläggande konfiguration
Efter att du har skapat en grundläggande konfiguration kan den laddas upp till en eller flera
paneler. Se Skapa en grundläggande konfiguration för mer information om hur du skapar en
grundläggande konfiguration. Det går även att utföra detta på flera paneler. Se Vidta åtgärder
på flera paneler för mer information.
1. I listan Paneler väljer du den panel som du vill ladda upp konfiguration för.
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2. I menyn Åtgärder i det övre högra hörnet på sidan Paneler väljer du Pusha
larmsystemkonfiguration.

Du uppmanas sedan att välja konfiguration.
3. Välj konfigurationen och klicka på Starta process.

3.4 Ställa in panelens tillkopplingsstatus
Efter att panelen har registrerats och konfigurerats i PowerManage kan du kontrollera dess
tillkopplingsstatus (tillkoppla/frånkoppla) via CMS.
1. På sidan Panelinformation väljer du Systemstatuslänk för att ändra tillkopplingsstatusen.
2. Klicka på statuslänken högst upp.

3. Ställ in önskad tillkopplingsstatus:
o

Frånkoppla – Klicka för att frånkoppla systemet och stoppa överföringen av larm.

o

Tillkoppla borta – Klicka för att tillkoppla systemet när ingen är hemma. Alternativen är
Normalt, Omedelbart (ingen ingångsförskjutning) och Portnyckel
(varningsmeddelande för portnyckel skickas (varningsmeddelande för portnyckel
skickas).

o

Tillkoppla hemma – Klicka för att tillkoppla systemet när folk är hemma. Alternativen är
Normalt och Omedelbart.
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3.5 Anpassa sektionspositioner
Det är möjligt att ändra sektionsnamn i
PowerMaster-10 och PowerMaster-30 endast för sektioner definierade som "anpassningsbar”.
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3.6 Visa panelens händelselogg
Under Panelens händelselogg kan du se en standardlogg eller en äldre logg. Klicka på
knappen "Uppdatera" på sidan Standardlogg eller Äldre logg för att ladda ner händelser från
kontrollpanelen. (Det går att ladda ner upp till 1000 händelser för standardloggen för
PowerMaster-paneler, och 250 händelser för den äldre loggen för PowerMax-paneler).

Felövervakning
Tillämpningen Felövervakning ger en lista i realtid över paneler som behöver service och
innefattar information om felens typ och allvarlighet. I den här menyn går det att tilldela felaktiga
paneler till specifika PowerManage-operatörer, skjuta upp (ignorera) fel under en viss tid, samt
initiera åtgärder på flera paneler för att åtgärda felen. När du flyttar muspekaren över kolumnen
Ursprung visas en lista över alla aktiva fel.

Följande information visas på sidan Felövervakning:


Panel-ID: Panelens identifieringsnummer.



Konto: Det kontonummer som panelen använder för att rapportera till CMS.



Webbnamn: Se "Arbeta med PowerManage Interactive "



Ursprung: Visar felets typ och position, som t.ex. kontrollpanelen eller en specifik sektion.



Tid: Visar när panelen lades till i listan.



Operatör: Visar till vilken operatör den felaktiga panelen har tilldelats.
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 Nya anmärkningar: Visar antalet nya anmärkningar som har lagts till sedan senaste
gången någon tittade under fliken Anmärkningar. Flyttar du pekaren över antalet
anmärkningar visas information om de senaste tre anmärkningarna.
Följande alternativ är tillgängliga högst upp på sidan:


Knappen Återtilldela: Här kan du återtilldela en panel till en annan PowerManage-operatör
eller avbryta den befintliga tilldelningen.
För att göra det klickar du på knappen Återtilldela. Välj Avbryt tilldelning i menyn.



Knappen Uppskjutna fel: Här kan du ignorera ett eller flera fel på en panel under en
begränsad tid, som standard 1 vecka. Välj felen som ska skjutas upp och ange sedan hur
länge de ska ignoreras via felövervakningstillämpningen. Panelen listas på sidan
Uppskjutna fel. Se Uppskjutna fel för mer information om hur man hanterar uppskjutna fel.



Åtgärda fel: Det här alternativet är tillgängligt under menyn Åtgärder och här kan du
markera ett fel som åtgärdat. Detta är endast relevant för paneler som är Markerade för
service.

Vidare kan du använda filteralternativen till vänster på sidan för att visa specifik information.
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Uppskjutna fel
På sidan Uppskjutna fel kan du hantera listan över uppskjutna fel per panel genom att
återtilldela fel till en annan operatör eller återställa uppskjutna fel.

Följande information visas på sidan Uppskjutna fel:


Panel-ID: Panelens identifieringsnummer.



Kontonummer: Det kontonummer som panelen använder för att rapportera till CMS.



Webbnamn: Panelens namn (fastställt när du lade till panelen) och som ger slutanvändare
åtkomst till panelens PowerLink-modul via webben.



Ursprung: Visar felets typ och position, som t.ex. kontrollpanelen eller en specifik sektion.



Fram till: Visar hur länge felet är uppskjutet.



Tid: Visar när panelen lades till i listan.



Operatör: Visar till vilken operatör den felaktiga panelen har tilldelats.

Följande alternativ är tillgängliga högst upp på sidan:


Knappen Återtilldela: Med denna kan du återtilldela en panel. För att göra det klickar du
på knappen Återtilldela.
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Knappen återta fel: Här kan du rensa en uppskjutning av ett fel och återta visning av fel.

Vidare kan du använda filteralternativen till vänster på sidan för att visa specifik information.

3.7 Fjärrinspektion
På den här sidan kan du planera, initiera och avbryta fjärrstyrda rutininspektioner.
På sidan Fjärrinspektion finns det en lista över paneler och här kan du vidta följande åtgärder:


Planera, starta och avbryta inspektioner (fjärrstyrda inspektioner)



Visa resultat från tidigare fjärrinspektioner för en enskild panel.

Högst upp på sidan kan du använda knapparna för att vidta följande åtgärder:


Planera en inspektion: Här kan du välja datum för nästa fjärrinspektion och även fastställa
huruvida ytterligare inspektioner ska utföras regelbundet.



Starta en inspektion: Startar en inspektion på beställning. Det går även att starta en
inspektion på en panel som är offline. I detta fall kommer inspektionen att startas när
panelens status ändras till online igen.

Fjärrinspektionslistan innefattar följande information:


Panel-ID: Visar panelens unika Visonic-ID. Panelens ID syns även på en etikett på den
faktiska panelens baksida.



Webbnamn: Visar panelens namn som ger slutanvändare möjlighet att använda servern för
att omdirigera sin webbläsare till deras PowerLink-moduls webbgränssnitt. Den här
funktionen finns inte på GPRS-baserade kontrollpaneler.
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Kontonummer: Visar det kontonummer som panelen använder för att rapportera till den
centrala övervakningsstationen (CMS).



Resultat: Visar resultatet av det senaste testet som utförts på varje panel. När ett test
pågår visas en förloppsindikator. "Resultat" och "Senaste RI" gäller alltid det senaste testet
som faktiskt utfördes på panelen, eller, om tillämpligt, statusen för det test som pågår för
närvarande.



Granskad: Ikonen "Öga" indikerar att testresultat har markerats som "behandlade" av
operatören. Flytta musen över ikonen så visas information från granskningen. Om
användaren har tagits bort visas istället "icke existerande användare".



Senaste Fjärrinspektion: Visar det datum som det senaste testet på panelen startades.



Nästa Fjärrinspektion: Visar datum/tid för när nästa test kommer att starta, eller skulle ha
startat. Om informationen visas i rött innebär det att testet inte kunde slutföras.
"---" innebär att ingen ytterligare fjärrinspektion är planerad.



Upprepa: Visar huruvida återkommande tester planerats utöver vad som visas i kolumnen
"Nästa Fjärrinspektion".

Arbeta med listan över fjärrinspektioner
I det här avsnittet beskrivs de åtgärder som kan vidtas när man visar listan över
fjärrinspektioner.

Starta en autoplanerad fjärrinspektion för en panel
Här kan operatören välja datum för nästa fjärrinspektion och även fastställa huruvida ytterligare
inspektioner ska utföras regelbundet.
Det går att planera inspektioner för flera paneler. När en inspektion har planerats kommer det
aktuella värdet "Nästa fjärrinspektion" att ersättas med en punktlinje.
Standarddatumet bör vara idag, såvida det inte redan finns ett planerat datum för nästa
fjärrinspektion. I så fall är datumet förinställt på datumet för nästa fjärrinspektion.

D-305183 PowerManage bruksanvisning

45

Arbeta med paneler

Stoppa en autoplanerad fjärrinspektion (flera paneler)
Med det här alternativet kan man rensa de autoplanerade fjärrinspektionerna.
För att göra det klickar du på knappen Planera. I fönstret Planera, välj Avbryt planerad
inspektion.

Omplanera nästa datum för fjärrinspektion (flera paneler)
För att ändra datumet för nästa fjärrinspektion väljer du paneler och klickar på knappen
Planera. Välj ett nytt datum i popupmenyn.

Ställa in period för autoplanering (flera paneler)
Välj flera paneler och klicka på knappen Planera. I fönstret Planera, välj Välj upprepning.

Automatiskt lägga till en ny panel för Fjärrinspektion
Nya paneler läggs till på sidan för hantering av fjärrinspektioner när de kommer med på servern
och de är markerade som nya på sidan för fjärrinspektion till dess att det första
fjärrinspektionstestet har genomförts.

Utföra fjärrinspektion nu (flera paneler)
Det här alternativet startar en inspektion på beställning. Det går även att starta en inspektion på
en panel som är offline. Men i sådana fall startar inspektionen först när panelens status ändras
till online.
För att starta en inspektion väljer du paneler och klickar på knappen Starta inspektion.

Testresultat från fjärrinspektioner
Resultaten beror på vilken typ av test som har utförts: en del blir godkända eller godkänns inte,
medan andra endast ger information om kontrollerade värden, så som antalet förbikopplade
sektioner. På sidan Testresultat från fjärrinspektioner kan du se:


De senaste testen per panel i komprimerbart format. Som standard är den senaste
inspektionen öppen.



Testresultaten innefattar värden, resultat, räckvidd och ytterligare information.

Du kan använda knappen Markera som granskad för att visa att testresultatet har granskats.
Systemet visar granskarens namn samt tidpunkten för granskningen.

46

D-305183 PowerManage bruksanvisning

Arbeta med paneler

3.8 Vidta åtgärder på flera paneler
I det här avsnittet ges en sammanfattning över de åtgärder som kan vidtas på flera paneler. Du
kan välja paneler i listan (t.ex. Alla paneler, Felövervakning etc.) och sedan välja åtgärder att
vidta i menyn Åtgärder.
Sidans namn
Lista över
fjärrinspekti
oner

Lista
över alla
paneler

Lista över
felövervakning

Lista med
statistik
över alla
paneler

Händelselista

Uppgradering av
PowerMaster-maskinvara

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Hämta
larmsystemkonfiguration

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Pusha grundläggande
konfiguration

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Panel tilldelning ny CMS IPadress

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Power Link2 återställning
användarlösenord

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Utför fjärrstyrd
rutininspektion nu

Nej

Ja

Ja

Ja

Nej

Stoppa automatisk
fjärrstyrd rutininspektion

Nej

Nej

Avsedd btn.

Nej

Nej

Starta automatisk fjärrstyrd
rutininspektion

Nej

Nej

Avsedd btn.

Nej

Nej

Markera panel som
granskad/ej granskad

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej

Återtilldela panel med
kommentarer (Manuellt
lägga till service med
kommentarer)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Teknikeråterställning

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Exportera klipp

Nej

Nej

Nej

Nej

Nej (separat
btn.)

Ja

Ja

Ja

Ja

Ja

Ta bort enheter

Ja

Ja

Ja

Ja

Nej

Service färdig (avbryt
begäran om service)

Nej

Nej

Ja

Ja

Nej

Åtgärder:

Inställningar för interaktiva
funktioner

Exportera lista till XLS

Åtgärda fel
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Uppgradering av PowerMaster-maskinvara
Här kan du uppgradera PowerMasters maskinvara.

Hämta larmsystemkonfiguration
Se Ladda ner en panels konfiguration för information om det här alternativet.

Pusha grundläggande konfiguration
Se Ladda upp en grundläggande konfiguration för mer information om det här alternativet.

Inställningar för interaktiva funktioner
Med det här alternativet kan du aktivera och inaktivera PowerLink-funktioner så som
meddelanden, säkerhet och kamera. Se Aktivera/inaktivera PowerManage Interactive för en
panel .
Observera: Du kan även ändra funktionsinställningar via fönstret Redigera panelgrupp på
sidan GRUPPER. I det här fallet kommer inställningarna att gälla alla PowerLink-paneler i
denna grupp.

Aktivera eller inaktivera följande funktioner för gruppens paneler i PowerManages interaktiva
app:


Möjliggöra vidarekoppling av händelser till privat: Möjliggör meddelandehantering av
larm och varningar till användarens telefon eller annan mobilenhet.



Möjliggöra säkerhet: Ger användaren möjlighet att larma och avlarma säkerhetssystemet.



Möjliggöra kameror: Gör att användaren kan se video från installerade kameror.



Möjliggöra hemautomatik: Stöds inte i denna version
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Panel tilldelning ny CMS IP-adress
Det här alternativet gör det möjligt att tilldela övervakningen och hanteringen av registrerade
paneler till ett PowerManage-program som är installerat på en annan dator.
1. I Panellistan väljer du en eller flera paneler som stöds av PowerLink.
2. I menyn Åtgärder högst upp till höger på sidan Paneler väljer du Panel tilldela ny CMS IPadress. Sidan Ändra IP öppnas.
3. I rutan Tilldela nytt IP skriver du in IP-adressen för den dator som du vill flytta
panelhanteringen till.
4. Klicka på Starta process.

PowerLink2 återställning användarlösenord
Från listan Panel kan du återställa "användarnamn" och "lösenord" på paneler som stöds av
PowerLink2 för att komma åt webbplatsen för PowerLink2.

För att återställa identifieringsinformation:
1. I Panellistan väljer du en eller flera paneler som stöds av PowerLink2.
2. I rullistan Åtgärder i det övre högra hörnet på sidan Paneler väljer du Återställ lösenord.
Sidan Återställ lösenord öppnas.
3. Ange ett nytt "användarnamn" och "lösenord" som ska användas nästa gång du går till
webbplatsen för PowerLink2.
4. Klicka på Starta process.
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4 Arbeta med grupper
En "grupp" är en samling paneler som hanteras tillsammans och där parametrar kan fastställas
som gäller för alla paneler i gruppen, så som rapportinställningar och inställningar för
meddelandespråk.
Tänk på följande när du arbetar med grupper:


En grupp, "huvudgruppen", är alltid fastställd som standard, och alla automatiskt tillagda
paneler hamnar i "huvudgruppen".



Användare och användarroller knyts till grupper via grupplistan genom att klicka på
ikonen eller genom att ändra användaren.



Det går att koppla en panel till en enstaka grupp.



Det går att koppla mer än en grupp till en användare eller en roll.



Det går att koppla mer än en användare eller en roll till en grupp.

Sidan Grupper ger en lista över grupper och här kan man definiera nya grupper samt ta bort
grupper. Grupplistan innehåller följande information:


Namn: Visar gruppens namn.



Språk: Visar meddelandespråket.



Land: Visar landet som panelen är placerad i.



Stad: Visar staden som panelen är placerad i.



Region: Visar regionen som panelen är placerad i.



Beskrivning: Visar en beskrivning av gruppen, om en sådan har getts.
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 Videoformat: Visar det videoformat som skickas per e-post till panelens tilldelade
kontaktadress. Videor kan komma från både GPRS- och bredbandsbaserade system.
Formaten som stöds är AVI, FLV, MP4 och 3GP.


ikonen ("Användarbehörighet") för att ändra åtkomsten till grupperna för
Använd
användare och roller.



Online/Totalt: Visar antalet paneler i gruppen som för närvarande är online.

4.1 Lägga till en grupp
Så här lägger du till en grupp.
1. Klicka på knappen Lägga till grupp högst upp på sidan Grupper.

2. Ange följande information:


Gruppnamn: Mata in ett namn för gruppen.



Gruppbeskrivning: Här kan du lägga till en beskrivning av gruppen.



Land/Region/Område/Stad: Här kan du välja var panelerna är placerade.



Videoformat: Här kan du välja videoformat som stöds.



Meddelandespråk: Här kan du välja språket som ska användas i de meddelanden som
skickas till slutanvändaren (via SMS, MMS eller e-post).



Funktioner: Här kan du välja de funktioner som ska vara tillgängliga för gruppens
paneler.
o

Möjliggöra vidarebefordran av händelser till privatperson: Möjliggör för
PowerManage att skicka SMS, MMS och e-postmeddelanden till panelens
kontaktperson.
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o Möjliggöra säkerhetsskydd: Möjliggör för CMS att med en PowerLink-modul se
detektorer och andra enheter som registrerats för den panelen.
o

Möjliggöra kameror: Möjliggör överföring av videor och fotografier från
hemmasystemets kameror till CMS.

o

Möjliggöra hemautomatik: Möjliggör för CMS att med en PowerLink-modul visa och
kontrollera upp till tio enheter som är anslutna till panelen.



PowerLink Håll aktiv-period (sek): Gör det möjligt att fastställa intervallen i sekunder
som systemet kontrollerar att bredbands-/PowerLink-anslutningen till panelen är aktiv.



GPRS-Håll aktiv (sekunder): Gör det möjligt att fastställa intervallen i sekunder som
systemet kontrollerar att GPRS-anslutningen till panelen är aktiv.



Aktivera/inaktivera GPRS-Håll aktiv: Gör det möjligt att aktivera/inaktivera PGRS-Håll
aktiv-alternativet. Välj tillämpligt alternativ i menyn.



Interaktiv Pretend bba: Möjliggör interaktiv hantering. För panelen med PowerLink3modul installerad, med användarhantering genom PowerManages interaktiva app, välj
Inaktiverad. För panelen med PowerLink2-modul installerad, med användarhantering
gtenom PowerLink-datorprogrammet, välj Aktiverad.

3. Fastställ gruppens panelers anslutningar till övervakningsstationens programvara. Dessa
gruppanslutningar visas i en tabell på gruppsidan:


Anslutningsnamn: Ange anslutningsnamnet för att ansluta till CMS i
rapporteringssyfte.



Central station: Ange namnet på den centrala övervakningsstationen (CMS).



Rapportprotokoll: Välj rapportprotokollet.



Rapporttyp: Här kan du filtrera den typ av information som skickas via den här
anslutningen till CMS, så som meddelande, kamerafel, alla etc.

4. Klicka på knappen

. En ny inmatning om CMS-rapporttyp visas i grupptabellen.

5. För att lägga till en extra panel markerar du kryssrutanStanna på den här sidan efter
sparande.
6. Klicka på knappen Spara ändringar för att spara panelinformationen.

4.2 Ta bort en grupp
Följ instruktionerna nedan för att lägga till en grupp.
1. Markera mata in grupp i grupplistan
2. Klicka på knappen Ta bort grupp högst upp på gruppsidan.
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5 Visa och hantera händelser
Sidan Händelser ger en lista över händelser som mottas från panelerna. Händelselistan
uppdateras av sig själv när CMS mottar ett nytt larm eller ett händelsemeddelande (exempelvis
Matningsfel, Systemtillkoppling) från den övervakade panelen.

Händelselistan innehåller följande information:


Händelse-ID: Visar numret för händelsen i listan. Symbolen bredvid händelsens ID
indikerar följande:
Ikon

Beskrivning

Exempel

Kamerafel, kamera ses
Larm

Paniklarm, perimeterlarm, etc.

Varning

Bruten telefonlinje, svagt batteri i
kontrollpanelen.

Information

Perimeteråterställning, avbryta larm, etc.

Öppen/stängd

Tillkoppla borta, tillkoppla hemma,
frånkoppla,

Offline

Gick offline

Online

Blev online

X10 på/av
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 Typ: Visar varningstypen, exempelvis "svagt batteri i kontrollpanelen".


Bilder: När videor finns tillgängliga visas kameraikonen [
live-video eller en uppspelning.



Enhet/användare: Fastställer vilken enhet eller sektion i byggnaden som händelsen har
inträffat i.



Panel-ID: Visar kontrollpanelens ID.



Konto: Visar det kontonummer som panelen använder för att rapportera till CMS.



Tid: Visar datum och tid för när händelsen mottogs av servern, med angivande av
servertiden. Händelser sorteras efter tiden som de senast uppdaterats (en händelse kan
uppdateras med mer information, som exempelvis en ny bild, efter att den först nått
PowerManage).

]. Klicka på ikonen för att se

Observera: Du kan fastställa huruvida händelsen har behandlats eller inte via kryssrutan i slutet
av raden. "Behandlad" innebär att händelsen har granskats av administratören eller operatören.
Kuvertikonen indikerar huruvida ett e-postmeddelande, SMS eller MMS har skickats.
När en händelse har behandlats uppdateras kolumnenHändelser i listan Paneler.
Observera: När du har ändrat en händelse till behandlad kan du inte ändra tillbaka den.

5.1 Söker och granskar händelsedata
När du tittar på händelsesidan kan du även:


Klicka på kolumnnamnet för att sortera enligt det fältet.



Använda Sökfältet för att söka efter specifik information, eller använda menyn för att visa
information baserad på specifika frågor.



Klicka på Fler värden för att visa ytterligare information.
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5.2 Visuell kontroll av larm och händelser
PowerManage fungerar med olika automatiska larmprogram för att visa strömmad och
händelsedriven video på CMS.
] i bildkolumnen är visuell kontroll möjlig för händelsens
Om kameraikonen kommer upp [
plats. Om till exempel ett larmmeddelande kommer till CMS, kan operatören klicka på
kameraikonen för att visa videomatningen från det övervakade området och sedan bekräfta om
det faktiskt är fråga om en störning eller ett brott.



Välj Livevisning för att se video i realtid av den valda platsen (om tillämpligt).



Välj PIR-kameror för att se beställningsbilder som tagits av eventuella PIR-kameror
installerade på platsen (om tillämpligt).



Välj Uppspelning för att se videosnuttar som spelats in tidigare. För att spara en uppspelad
bild högerklickar du på bilden, klickar på Spara bild som och anger ett filnamn och en
mapp.
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6 Arbeta med processer
En del panelrelaterade uppgifter kan inte utföras omedelbart av PowerManage (en panel måste
exempelvis kontaktas) och hanteras som en bakgrundsprocess. Sidan Processer ger en lista
över bakgrundsuppgifter som har utförts av PowerManage, eller som fortfarande pågår.
En process har vanligen en användare (skaparen) och en panel (som processen utförs på)
kopplad till sig.
Sidan Processerär användbar om du vill kontrollera statusen för en bakgrundsuppgift, eller
avbryta den.

Sidan Processer har följande information:


Process: Visar processnamnet.



Status: Visar processens status:
o

Lyckad: Processen var framgångsrik.

o

Startad: Processen har startats och en bekräftelse har mottagits från panelen.

o

Behandlad: Denna status visar att panelen håller på att ansluta.

o

Misslyckad: Processen misslyckades.



Detaljer: Ger en beskrivning av felet om processen misslyckades.



Panel-ID: Visar kontrollpanelens ID. Du kan klicka på panelens ID-nummer för att se
information om panelen.



Användare: Visar namnet på den användare som startade processen.
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 Startad: Visar datum och tid när processen startades.


Varaktighet: Visar processens varaktighet (maximal varaktighet är 1 timma).



Kryssrutan Behandlad: För manuell hantering i PowerManage av processer som
granskats av en person. Markera den här rutan om processen har behandlats.

Visa data
När du visar data kan du:


Klicka på kolumnnamnet för att sortera enligt det fältet.



Använda Sökfältet för att söka efter specifik information, eller använda menyn för att visa
information baserad på specifika frågor.



Klicka på Fler värden för att visa ytterligare information.

6.1 Stoppa en process
Om nödvändigt kan du välja en process och stoppa den genom att klicka på knappen Stopp
högst uppe till höger på sidan Processer.
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7 Utföra administrativa uppgifter
På sidan System kan du utföra olika administrativa uppgifter, varav bland annat följande:


Hantera användare inklusive hantera användarkonton och användarroller samt visa
användares åtgärdsloggar.



Utföra felsökning, inklusive:
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o

Lägga till, ta bort och ändra programvaruuppdateringar.

o

Hantera baskonfigurationer.

o

Hantera Look and Feel-paket.

D-305183 PowerManage bruksanvisning

Utföra administrativa uppgifter

7.1 Användarhantering
PowerManage har följande användartyper:


Superadministratör: Det här är den högsta användaren, med högst behörighet och flest
utvecklingsmöjligheter och denna har ansvar för att skapa och ta bort vanliga
administratörer. Den här användaren kan inte tas bort.



Administratör: Vanliga administratörer kan utföra alla uppgifter förutom att ta bort
administratörer. Administratörer kan skapa operatörer och användarroller samt fastställa
åtkomsträttigheter för operatörer genom att koppla dem till roller.



Grupper: Grupper skapas för att lätt hantera flera paneler. Varje panel kan kopplas till en
grupp.



Roller: Dessa är åtkomsträttigheter som ges till grupper.



Operatör: Operatörer har åtkomst till specifika grupper av paneler för att se och/eller vidta
åtgärder (t.ex. underhåll, tillkoppling/frånkoppling etc.) baserat på deras respektive
åtkomsträttigheter.



Slutanvändare: Slutanvändare är personer som använder panelen hemma, och som
använder den mobila webbåtkomsten (dvs. interaktivt) för att få åtkomst till panelen.
Slutanvändaren kan ställa in panelen, se detektorstatus, hämta larm och få bild/videobekräftelser.

I menyn Användarhantering kan du skapa och ta bort användare, fastställa och ändra
användarroller samt visa en logg över användares åtgärder.

Fastställa en ny användare
1. Klicka på länken Användare på sidan System för att visa Användarlistan.
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2. Klicka på knappen Lägg till användare högst uppe till höger i Användarlistan. Sidan Lägg
till användare visas.

3. Ange följande information:
o

Fullständigt namn: Ange användarens fullständiga namn.

o

E-postadress: Ange användarens e-postadress. Det här är den e-postadress som
kommer att användas vid inloggning på systemet.

o

Telefon: Ange ett telefonnummer till användaren.

o

Land: Välj ett land för användaren.

o

Hör till en roll: Välj en administratörsroll eller en tidigare skapad roll.

o

Lösenord: Fastställ ett lösenord för användaren. Det här är det lösenord som
användaren kommer att använda för att logga in på systemet. Skriv in lösenordet igen
för att bekräfta.

4. Klicka på Spara ändringar för att spara den nya användaren.

Stänga av en användare
Om nödvändigt kan du stänga av en användare. För att göra det väljer du en eller flera
användare och klickar på knappen Ändra stäng av användare. För att aktivera användaren
igen klickar du återigen på knappen Ändra stäng av användare.
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Fastställa användarroller
En roll definierar en typ av användare. En roll fastställer bland annat den uppsättning tillstånd
som är tillgänglig för användare: vilka paneler som är tillgängliga för användare som tilldelats
denna roll samt vilken uppsättning PowerManage-funktioner som är möjliga.
Sidan Rollista ger en lista över roller, samt visar vem som skapade rollen och vilken typ det är
och möjliggör ändringar i befogenheterna för den rollen.

Så här fastställer du en roll:
1. Gå till Rollistan och klicka på knappen Lägga till roll högst uppe till höger på sidan. Sidan
Lägg till roll visas.

2. Fastställ ett namn för rollen.
3. Välj en typ av roll i menyn.
4. Under Enhetsgrupper väljer du vilka grupper av paneler som rollen ska gälla för.
5. Klicka på Spara ändringar för att spara rollen. Den nya rollen läggs till i Rollistan.
6. I Rollistan går du till den nytillagda rollen och klickar på Behörigheter.
7. Välj "tillåt" eller "neka" för att fastställa åtgärderna som ska vara tillgängliga för rollen i
paneler, grupper, händelser och processer.
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8. Klicka på Spara ändringar för att spara behörigheterna.

Visa användarens åtgärdslogg
IAnvändarens åtgärdslogg kan du se en lista över åtgärder per användare, tiden för åtgärden
samt en beskrivning av den.
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För att visa användarens åtgärdslogg väljer du Användares åtgärdslogg på sidan
System.
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7.2 Lägga till en anslutning för händelserapportering till en
central övervakningsstation
Du kan lägga till en anslutning till en central övervakningsstations (CMS) larmmottagningscenter
genom vilken PowerManage kan rapportera händelser. Det gör du på System-sidan, eller via
kontrollpanelen (se Central station rapportering).
Så här läggers du till en central övervakningsstation (CMS):
1. På sidan klickar du på Centrala stationer i kolumnen för systemunderhåll.
2. Klicka på knappen Lägga till central station.

3. I rutan Namn anger du ett namn för stationen.
4. I rutan Typ väljer du ett lämpligt protokoll beroende på övervakningsstationens
programvara.
Typ:

Protokoll:

Välj Surgard om du använder MasterMind-lösningen
eller en annan automatisk programvara för
övervakningsstationen som använder MLR2protokoll.

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

OBS!: Stöd för bilder för visuell kontroll kommer
endast att vara tillgängligt med enklicksmetoden.
Välj FEP för integrering med BOLDs Manitouprogramvara.

FEP XML/CID
FEP XML/SIA
FEP XML/SYS
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Typ:

Protokoll:

Välj Vis-NAP för andra försäljare av programvara för
övervakningsstationer som stödjer Visonics protokoll
(t.ex. ESI, IBS).

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

5. Definiera följande inställningar:


Pulsslag: Fastställer takten, i sekunder, som systemet kommer att kontrollera
anslutningens status.



Återförsökstid: Fastställer takten som programmet kommer att försöka igen.



Antal försök: Fastställer hur många nya försök som är tillåtna vid pulsslagfel.



Anslutningstyp: Välj anslutningstyp, t.ex. TCP eller seriell.
Beroende på anslutningstypen fastställer du antingen IP-adressen (även värdnamn,
domän) och port (TCP), eller anslutningstypen (seriell).

6. Klicka på knappen Spara ändringar.
På nästa sida går det att välja kryssrutan Uppskjuten – för centrala stationer där händelser ska
godkännas via API.

Så här länkar du en grupp av paneler till CMS:
1. Klicka på namnet på den önskade panelgruppen på sidan Grupper.
2. Välj CMS-namnet från listan Central station.
3. Från listan Rapportprotokoll väljer du det önskade rapportprotokollet (se tabellen i
processen Lägg till central övervakningsstation ovan).
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4. Från listan Rapporttyp väljer du typen av meddelanden.

5. Klicka på knappen Spara ändringar.
Observera: Du kan även lägga till centrala övervakningsstationer till systemet via
PowerManages kontrollpanel (se Central station rapportering).

7.3 Felsökning
I menyn Felsökning kan du hantera PowerManages programvaruversioner och
uppgraderingar, hantera baskonfigurationer och hantera programutföranden (Look & Feel).

Hantera baskonfigurationer
Alternativet Hantera baskonfigurationer i menyn Felsökning visar en lista med
konfigurationer. Du kan klicka på knappen Ta bort konfigurationer för att ta bort
konfigurationen.
Se Arbeta med konfigurationer för mer information om att arbeta med konfigurationer.

7.4 Serverunderhåll
Den här rutan ger dig möjlighet att göra följande:


Fastställa centrala stationer (se Central station rapportering).



Fastställa serverkonfiguration



Visa, starta och/eller stoppa systemtjänster



Visa systemstatistik



Visa loggar över systemhändelser

Observera: Rådgör med Visonics tekniska support innan du vidtar dessa åtgärder!
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8 Beskrivning av ikoner
I det här avsnittet ges en lista över de olika ikoner som används i PowerManages gränssnitt.
Ikon

Beskrivning

Exempel

Kamerafel, kamera ses
Larm

Paniklarm, perimeterlarm, etc.

Varning

Bruten telefonlinje, svagt batteri i kontrollpanelen.

Information

Perimeteråterställning, avbryta larm, etc.

Öppen/stängd

Tillkoppla borta, tillkoppla hemma, frånkoppla,

Offline

Gick offline

Online

Blev online

X10 på/av
Modul PowerLink offline
Modul PowerLink online
Modul GPRS offline
Modul GPRS online
GPRS online, KA avaktiverad
GPRS offline, KA avaktiverad
Tillkoppla borta
Tillkoppla hemma
Frånkoppla
Antal skickade meddelanden till
slutanvändaren

Varje skickat meddelande inklusive epostmeddelanden/SMS/MMS

Video på begäran, livevisning

66

D-305183 PowerManage bruksanvisning

PowerManages Administrationspanel

9 PowerManages Administrationspanel
9.1 Inledning
Via PowerManages administrationspanel kan du ställa in en global policy (dvs. inte relaterad till
ett specifikt larmsystem) för olika PowerManage-funktioner.
PowerManages administrationspanel används oftast bara av IT-chefen eller den person som
hanterar den faktiska servermaskinen, sätter upp nätverkande, och definierar globala
konfigurationer.

9.2 Komma igång
Logga in
Du kommer åt administrationspanelen med hjälp av PowerManage-serverns tangentbord och
skärm.

Lokal åtkomst
Du kommer åt panelen lokalt genom att ansluta ett tangentbord (USB eller PS/2) och en monitor
(VGA) direkt till servern.

Fjärråtkomst
Du kommer åt administrationspanelen via SSH.
Visonic rekommenderar att du använder "PuTTY" – ett kostnadsfritt SSH-klientprogram för
Microsoft Windows som kan laddas ner via internet.

Arbeta med PowerManages kontrollpanel
När du använder PowerManages kontrollpanel, väljer du en menypost (till höger) eller en
parameter (till vänster) med musen:
1. Använt uppåt- och nedåtpilarna för att navigera uppåt och nedåt i menyerna.


Tryck på <Enter> för att välja en meny och visa relevanta parametrar till vänster.
Genom att trycka på <Enter> väljer du och aktiverar du även ett alternativ. Ett X visas
bredvid parametern.



Tryck på <Tab> för att gå från menyträdet till parameterpanelen eller omvänt.



Tryck på <Mellanslag> för att redigera ett fält.



Tryck på vänsterpilen för att stänga en trädförgrening eller för att återgå till en tidigare
menynivå.



Tryck på <F12> för att lämna panelen.
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9.3 Ställa in för e-postutskick
Följande inställning krävs för att möjliggöra e-postrelaterade funktioner i PowerManages server,
så som att skicka e-postmeddelanden:


Ett värdnamn måste ställas in med hjälp av DNS-register av typen PTR för att
PowerManages server ska kunna användas för att skicka e-post. Det här är det namn som
visas i e-postmeddelandet som avsändarens e-postadress,



DNS-serverns IP-adress. Den här informationen går vanligen att få från din
internetleverantör.



Ställ in en ingång för e-postmeddelanden (MX-post). Det här sker vanligen av din
domänregistrator.



Se till att kommunikationen på port 25 når internet. Detta konfigureras i
nätverksutrustningen (t.ex. brandvägg, nätport) som PowerManage är ansluten till (det
konfigureras inte via PowerManages administrationspanel).

Fastställa inställningar för extern e-postserver
Gå till E-postinställningar för att ställa in PowerManage på att skicka e-postmeddelanden
genom en extern SMTP-server.
Observera: Den interna servern fungerar som standard och kräver ingen konfiguration. Om du
vill använda din egna externa e-postserver behöver du konfigurera den enligt beskrivningen
nedan.
1. Gå till Huvudmenyn och välj alternativet Systemkonfiguration>Nätverksinställningar.
2. Välj E-postinställningar.

3. Välj alternativet Använd extern e-postserver.
4. Definiera autentiseringen för SMTP-relä. Ange SMTP-inloggningen (serverns
användarnamn), SMTP-lösenordet och sedan SMTP-serverns värdnamn.
5. I rutan Ställ in DNS-namn anger du PowerManages DNS-servernamn.
6. Välj och tryck påTillämpa.
Observera: Intern e-postserver fungerar som standard utan att någon ytterligare
konfiguration behövs. De beskrivna inställningarna krävs endast om en extern e-postserver
används.
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Ställa in meddelandealternativ
I menyn Meddelandeinställningar kan du ställa in PowerManage så att meddelanden skickas
till slutanvändaren per e-post, e-post med videobilaga, SMS, och/eller MMS
PowerManage-servern är till exempel utrustad med en meddelandeförmedlare för SMS kallad
"Celtius". Vidare kan servern även samverka med andra avlägsna meddelandeförmedlare som
kan skicka SMS:et.
1. Gå till Huvudmenyn, välj alternativet
Programkonfiguration>Slutanvändarmeddelande>Meddelandeinställningar.

2. Följande alternativ är tillgängliga:
o

Aktivera e-postmeddelanden: Fastställer om e-postmeddelanden ska skickas till
slutanvändaren.

o

Aktivera videobilagor: Fastställer om videobilagor ska kunna skickas med epostmeddelanden.

o

Aktivera SMS: Fastställer en meddelandeförmedlare som ska skicka SMS.Ange
inloggning och lösenord för att använda den här tjänsten.

o

Aktivera MMS: Fastställer en meddelandeförmedlare som ska skicka MMS samt
fastställer bilagornas maximala videostorlek. Ange inloggning och lösenord för att
använda den här tjänsten.

3. Ändra inställningarna efter behov och välj Tillämpa ändringar för att spara ändringarna och
starta om tjänsten.
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Skicka servervarningar till en administratör per e-post
PowerManage kan meddela administratören vid specifika händelser som exempelvis tjänster
som startas om eller hög användning av resurser. För att ställa in e-postvarningar till
systemadministratören måste du definiera den e-postadress som dessa meddelanden ska
skickas till.
1. Gå till Huvudmenyn och väljUnderhåll>E-postmeddelande till administratör.

2. Ange de e-postadresser som meddelandena kommer ifrån samt de adresser som
varningarna ska skickas till .
3. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.

9.4 Skicka SMS- och MMS-meddelanden
MMS- och SMS-meddelanden skickas av PowerManage-servern med hjälp av ett
tilläggsmodem anslutet till en seriell port i servern.
För att skicka SMS-meddelanden måste du se till att den tjänsten är aktiverad hos
meddelandeförmedlaren. Sedan fastställer du vilken seriell port (ttyS0, ttyM0, ttyM1, ttyM2,
ttyM3) som ska användas för att skicka meddelanden (Systemkonfiguration>Seriella portar).
Observera: Moxa-portar hör ihop med de fyra svarta kablarna anslutna baktill på servern
markerade P1 till P4; där: ttyM0 hör till P1, ttyM1 till P2, etc.
Inställningarna för att aktivera utskick av MMS-meddelanden liknar inställningarna för SMS,
med tillägget att man här även måste ställa in den maximala videostorleken för bilagor. Vidare
behöver mobilleverantörens uppgifter definieras. När du definierar MMS-modemet ska du se till
att SMS-modemet också är anslutet och definierat samt att det har ett funktionsdugligt SIM-kort.
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1. Gå till Huvudmenyn, välj
Programkonfiguration>Slutanvändarmeddelande>Meddelandeinställningar>Celtiuskonfiguration>Modemkonfiguration.

2. Välj alternativet SMS-modem och fastställ portnamnet för SMS-meddelanden. Tryck på
<Enter> eller <Mellanslag> för att skrolla bland alternativen.
3. Välj alternativet MMS-modem och fastställ portnamnet för MMS-meddelanden. Tryck på
<Enter> eller <Mellanslag> för att skrolla bland alternativen.
4. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.
Observera: Värdena i bilderna är endast exempel. Olika MMS-leverantörer kräver olika
inställningar.

5. Välj MMS-avsändare i menyträdet och ange numret du vill ringa när du skickar ett MMS.
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6. Fastställ uppgifterna för mobilleverantören som har ansvar för modemets SIM-kort i menyn
Leverantörskonfiguration (den här informationen erhålls vanligen från mobilleverantörens
webbplats.)
7. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.
8. Gå till Inställningar>Systemkonfiguration>Seriella portar och välj de tillämpliga
hastigheterna för SMS- och MMS-portarna.

9. Se till att dessa inställningar speglar de faktiska egenskaperna.
10. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.
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9.5 Fastställa SMS-förmedlare
För att kunna skicka SMS-meddelanden behöver du fastställa SMS-förmedlare. Det är även
möjligt att definiera uppvakningsinställningar för GSM-modem.

Lägga till en SMS-förmedlare
Utför följande steg för att lägga till en ny SMS-förmedlare.
1. Välj Inställningar>Programkonfiguration>SMS-förmedlare.
2. Under SMS-förmedlare väljer du alternativet Lägga till en ny förmedlare.

3. Välj förmedlartypen: Modem eller Text var som helst.
4. Fastställ förmedlarnamnet.
5. Välj den seriella port som ska användas för kommunikationen.
6. Under Återförsök väljer du det antal återförsök som ska tillåtas.
7. Under Timeout anger du tidsspärren i sekunder.
8. Ange en beskrivning av SMS-förmedlaren.
9. Klicka på Lägga till förmedlare.

D-305183 PowerManage bruksanvisning

73

PowerManages Administrationspanel

Fastställa en SMS-förmedlare för teständamål
Med alternativet Test kan du fastställa och testa SMS-förmedlarinställningarna.
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Programkonfiguration>
SMS-förmedlare.
2. Välj alternativet Test.

3. Fastställ följande parametrar:
o

SMS-förmedlaravsändares telefonnummer

o

SMS-förmedlares inloggning

o

SMS-förmedlares lösenord

o

SMS-förmedlarbeskrivning.

4. Välj Lägg till förmedlare eller Ta bort förmedlare.

Fastställa inställningar för GSM-modem-uppvaknande
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Programkonfiguration>
SMS-förmedlare.
2. Välj alternativet GSM-modem-uppvaknande.
3. Använd uppåt/nedåtpilarna för att välja de seriella portarna, antalet återförsök och
tidsspärren.
I den här menyn kan du även:
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o

Fastställa en beskrivning för SMS-förmedlaren

o

Lägga till en ny förmedlare

o

Ta bort en förmedlare.
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9.6 Ställa in "Alltid på"- kommunikation
PowerManage-servern kan upprätthålla en konstant öppen kommunikationskanal (alltid-påläge) med kontrollpaneler av typen PowerMaster och PowerMax. Det gör det lättare att ändra
konfigurationen, tillkoppla och frånkoppla panelen eller visa loggarna. När den här funktionen är
vald är GPRS-kommunikationen ständigt aktiv.
Den här funktionen krävs endast för GPRS-baserade kontrollpaneler eftersom
bredbandsbaserade kontrollpaneler vanligen avfrågar servern oftare.
1. Gå till Huvudmenyn och välj Programkonfiguration>Andra
inställningar>Sessionstimeout.
2. Välj alternativet Oändlig timeout som då anges med X. När alternativet är aktiverat är
inställningen Sessionstimeout (sekunder) inaktiverad.
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9.7 Skicka varningar när panelkommunikationen misslyckas
PowerManage kan skicka e-post-/SMS-meddelanden om panelen misslyckas med att skicka
"håll aktiv"-rapporter till PowerManage. En aktivering av det här alternativet gäller för alla
GPRS- och bredbandsbaserade system anslutna till servern; instruktioner för varje typ av
system följer. E-postadressen som användes för att skicka e-postvarningar fastställs iAllmän
panelinformation i PowerManages webbgränssnitt.
Så här ställer du in varningsmeddelanden till GPRS-system om att panelen är
online/offline:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Programkonfiguration> GSM/GPRS-paneler.

2. Välj alternativet Skicka e-postmeddelande vid offline som då anges med X, för att
aktivera utskick av e-postmeddelanden när panelen är online/offline.
3. Välj alternativet Skicka SMS vid offline som då anges med X, för att aktivera utskick av
SMS när panelen är online/offline.
4. Ställ in modemparametrarna såsom tillämpligt.
5. Välj Tillämpa ändringar för att spara inställningarna.
Så här ställer du in varningsmeddelanden till bredbandssystem om att panelen är
online/offline:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Programkonfiguration> bredbandspaneler.
2. Välj alternativet Skicka e-postmeddelande vid offline som då anges med X, för att
aktivera utskick av e-postmeddelanden när panelen är online/offline.
3. Välj alternativet Skicka SMS vid offline som då anges med X, för att aktivera utskick av
SMS när panelen är online/offline.
4. Välj Tillämpa ändringar för att spara inställningarna.
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9.8 Ställa in lokal redundans
Lokal redundans gör att det går att synkronisera data mellan två servrar för att säkerställa att,
om en av servrarna misslyckas, den andra automatiskt börjar fungera och utför alla tjänster.
Lokal redundans konfigureras mellan två servrar med identisk maskinvarukonfiguration.
Redundansmekanismen använder en byte-level-synkronisering mellan den primära och den
sekundära servern, och uppnås med hjälp DRBD och Pacemaker klusterstacken för att se till att
systemet fortfarande är i drift efter ett lokalt komponentfel.
Varning! Lokal redundans ska ställas in vid den första serverinstallationen. Serverns
maskinvara måste stödja redundans (se nedan). Inställd redundans kan inte ångras utan att
man installerar om servern.

Följande krävs för att ställa in redundans:


Två servrar med en fysisk anslutning mellan sig



Två nätverksanslutningar vid varje server

Nätverksanslutningarna är som följer:


NIC 1 = eth0/2/3 = använd för att ansluta till internet (paneler)



NIC 2 = eth1 = ansluter en server till den andra



*NIC 3 = eth2 = oanvänd



*NIC 4 = eth3 = oanvänd

* Gäller endast HP G8-servermodeller
För varje server fastställer du en IP-adress för eth1 först och sedan för eth0.
Varning: Innan du aktiverar redundans ska du inte definiera några andra inställningar.
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Så här aktiverar du redundans:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Systemkonfiguration
>Redundansinställningar.

2. Välj alternativet Aktivera redundans som sen indikeras med X.
3. Fastställ e virtuell- och en peer-IP-adress för redundans (för att få snabbare
kommunikation).
4. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.
5. Starta om nätverkstjänsten.
Observera: Det här frånkopplar den aktuella sessionen.
Observera: Gå till Inställningar>Systemkonfiguration>Redundansinställningar>Monitor för
att visa aktuell status för redundans.

Det finns inget meddelande i loggen om att en redundanshändelse har inträffat.
Via monitormenyn kan du se den primära och sekundära serverstatusen.
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9.9 Ställa in geografisk redundans
Geografisk redundans ökar ytterligare tillförlitlighet hos Power Manage III genom att
tillhandahålla ett fjärrsystem som fungerar som en operativ backup för det lokala systemet.
Geo-redundans funktionerna besvarar följande krav :
 Fungerar på platser med ett fristående system.
 Fungerar på platser med system med lokal redundans.
 Både primära och sekundära platser fungerar hela tiden som mottagare.
 Master/Slave lägen definieras manuellt av systemadministratören.
 Synkronisering sker en gång per natt vid 04:00 lokal tid.
 Synkronisering sker automatiskt.
 Både databasen och filsystemet är synkroniserade (*).
(*) Filsystemet är synkroniserat med rsync-verktyg med tillägg intern logik, för att minska tid och
trafik som behövs för synkroniseringen (för mer info se http://rsync.samba.org).
Konfigurationsprocess:
1. Konfigurera den sekundära servern
o

Aktivera geo-redundans-tjänsten

o

Välja Slave-roll

o

Ange IP-adressen till den primära servern
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2. Konfigurera den primära servern
o

Aktivera geo-redundans-tjänsten

o

Välja Master-roll

o

Ange IP-adressen till den sekundära servern

o

Ange SSH-lösenordet för den sekundära servern

3. Kör initial synkronisering, tryck på Tillämpa.
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Observera:


Kopplingen mellan de båda platserna använder IP som visas på panelerna. Det finns inget
behov att lägga till en egen IP-adress.



Synkronisering sker en gång om dagen. Detta innebär att i händelse av en växling vid fel, är
förlorad data maximalt från de senaste 24 timmarna.



Geo-master- och slave-rollerna definieras av administratören manuellt.



Slave-platsen har ett kort driftstopp under synkroniseringstiden



För korrekt installation ska alla fyra noder vara online vid initial geo-redundansinstallationen.

9.10 Visa loggar
Följande typer av loggar kan visas i felsökningssyfte:


Livevisning: Visar ofiltrerade händelseloggar när de inträffar.



Serviceloggar: Visar loggar för en specifik tjänst/modul.



Enhetsloggar: Visar loggar per enhet.



Syslog-nivå: Visar loggar per händelsetyp.

Visa live-logg


För att visa loggar över live-händelser väljer du Inställningar>Loggenhet>Live-logg.



För att avbryta visningen av live-loggen trycker du på <Ctrl>+<C>.
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Programprofiler
På sidan Programprofiler kan du välja de typer av meddelanden som ska visas i de olika
loggtyperna.
1. För att visa loggar för en specifik tjänst eller modul väljer du
Inställningar>Loggenhet>Programprofiler.

2. Navigera på sidan genom att trycka på piltangenterna för att välja de typer av meddelanden
som ska visas i de olika loggarna.
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o

För att aktivera en meddelandetyp för en specifik logg trycker du på <Mellanslag> när
markören är innanför den aktuella rutan.

o

För att visa en meddelandetyp i alla serviceloggar, navigerar du till toppen av den
specifika kolumnen och trycker på<Mellanslag>.

o

För att aktivera att en servicelogg visar alla meddelandetyper navigerar du till början av
den specifika raden och trycker på <Mellanslag>.
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Följande serviceloggar är tillgängliga:
o

pic_sender: Bildsändare för MMS och e-post.

o

pir_film: Mottar bilder från PIR-kameror.

o

sia_server: GPRS-kommunikation.

o

evt_sender: Skickar vidare händelser till CMS.

o

msg_sender: Textsändare för SMS och e-post.

o

ipmp_xmlrpc: Grafiskt användargränssnitt för webben

o

pnet_update: Håll aktiv-meddelanden för PowerLink.

o

pnet_server: Allmän PowerLink-kommunikation.

o

repo_sync: Synkronisering av PowerManage med datakatalogsservern.

o

pnet_notify: PowerLink-händelser.

3. Välj modulen som du vill visa loggar för och välj sedan Tillämpa.
En tjänst från den ovanstående listan kan startas och stoppas med ett skalkommando för
att starta/stoppa tjänsten.
Följande poster kan synkroniseras med datakatalogsservern: XML, PO,
panelprogramvaruuppgradering.
En gång dagligen anropar PowerManage datakatalogen och plockar ut de filer som ska
uppdateras.

Enhetsloggar
För att visa loggar för en specifik enhet:
1. Välj Inställningar>Loggenhet>Enhetslogg.
2. Ange kontrollpanelens ID.
3. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.
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Ställa in logginformationens nivå
För att konfigurera vilka typer av händelser som ska loggas av PowerManage-servern:
1. Välj Inställningar>Loggenhet> Syslog-nivå.

2. Välj loggnivån, som t.ex. varning, fel eller information. Notera att endast nivåerna
felsökning, info och varning finns.
3. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.
Observera: för regelbunden användning rekommenderas att välja alternativet "info" för att
förebygga ett alltför stort överflöd av meddelanden.

9.11 Säkerhetskopiering och återställning
PowerManage möjliggör säkerhetskopiering och återställning (om nödvändigt) av
konfigurationsfilen, händelser och panelinformation på en extern FTP-server.
Så här säkerhetskopierar du PowerManage-data:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Underhåll>Säkerhetskopiera/Återställ.
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2. I rutan Fildumpnamn anger du ett namn för den säkerhetskopierade filen.
3. Fastställ FTP-platsen: server-IP-adressen, den fullständiga sökvägen (katalogen) där du
ska spara den säkerhetskopierade filen, FTP-användarnamnet och FTP-lösenordet.
4. Listkatalog visar de befintliga filerna i den här katalogen.
5. Välj alternativet Säkerhetskopiering.
6. Säkerhetskopieringen förpackar programinformationen och skickar den till FTP-adressen.
Observera!: PowerManage-tjänsten är nerstängd under det att säkerhetskopieringen pågår och
aktiveras igen automatiskt när säkerhetskopieringen är avslutad.
Så här återställer du PowerManage-data:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Underhåll>Säkerhetskopiera/Återställ.
2. Ange ett namn för säkerhetskopieringsfilen och FTP-information för nedladdning av filen.
3. Välj alternativet Återställ.

9.12 Fastställa PowerManages tillvägagångssätt för
larmsystem
I PowerManage kan du fastställa hur larmsystem som är anslutna till PowerManage-servern ska
hanteras. Det finns olika tillvägagångssätt för GPRS-baserade system och bredbandsbaserade
system.

GPRS-baserade larmsystem
Så här definierar du tillvägagångssättet för GPRS-/GSM-läget:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Programkonfiguration> GSM/GPRS-paneler.
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2. Fastställ relevanta alternativ:
o

Automatisk inlärning: Möjliggör automatisk registrering av panelen; indikerat med X.
Om det här alternativet inte är aktiverat, måste panelens ID definieras manuellt för att
fungera med servern.

o

Aktivera Håll-aktiv: Fastställer huruvida panelen ska skicka ett meddelande till servern
som är "aktiv", i GPRS-protokoll som är indikerat med X.

Observera: För att konfigurera panelen så att den "lyssnar" efter meddelanden från servern:


I panelen, logga in på installationsläge och välj Kommunikation , Upp/nedladdning, GPRS upp/ner och redigera följande parametrar:
Panel SIM Tel (här redigerar du panelens SIM-kortnummer.)
1a samtals-ID (här redigerar du serverns SIM-kortnummer.)

Observera: Om Håll aktiv-alternativet inte är aktiverat, i händelse av att panelen är frånkopplad,
kommer servern inte att uppmärksamma det, och panelen inte längre vara åtkomlig för servern!
o

Håll aktiv-period (minuter): Intervallet, i minuter, som Håll aktiv-meddelande kommer
att skickas från panelen.

o

Missade Håll aktiv-meddelanden: Antalet missade Håll aktiv-meddelanden som tillåts
från panelen, indikerat med X, innan servern tillkännager att kontrollpanelen är offline.

o

Skicka e-postmeddelande vid offline: Möjliggör utskick av e-post till slutanvändaren
om panelen går offline, indikerat med X. (Se Skicka varningar när
panelkommunikationen misslyckas.)

o

Skicka SMS vid offline: Möjliggör utskick av SMS till slutanvändaren om panelen går
offline, indikerat med X. (Se Skicka varningar när panelkommunikationen misslyckas.)

o

Modem: Modem-sökväg via vilken SMS-meddelandena skickas. Används även för att
skicka Vakna-meddelanden.

3. Välj Tillämpa ändringar för att spara inställningarna.

Bredbandslarmsystem
Så här definierar du det bredbandsbaserade tillvägagångssättet:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Programkonfiguration> bredbandspaneler.
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2. Fastställ de relevanta alternativen:
o

Automatisk inlärning: Möjliggör automatisk registrering av panelen; indikerat med X.
Om det här alternativet inte är aktiverat, måste panelens ID definieras manuellt för att
fungera med servern.

o

Håll aktiv-period (sek): Intervallet, i sekunder, som Håll aktiv-meddelandet kommer att
skickas.

o

Missade HA: Antalet missade Håll aktiv-meddelanden som tillåts, indikerat med X,
innan servern tillkännager att kontrollpanelen är offline.

o

Skicka e-postmeddelande vid offline: Möjliggör utskick av e-postmeddelande till
slutanvändaren om panelen går offline, indikerat med X. (Se Skicka varningar när
panelkommunikationen misslyckas.)

o

Skicka SMS vid offline: Möjliggör utskick av SMS till slutanvändaren om panelen går
offline, indikerat med X. (Se Skicka varningar när panelkommunikationen misslyckas.)

3. Välj Tillämpa ändringar för att spara inställningarna.

9.13 Central station rapportering
PowerManage kan anslutas till flera larmmottagningscenter, vart och ett med sitt eget
händelsehanteringssystem. Att definiera en central station (CS) kräver att man definierar den
faktiska kommunikationskanalen som fastställts mellan de avlägsna stationerna (PowerManage)
och den centrala stationen (MAS). Varje faktiskt kanal måste vara definierad i PowerManage.
Så här definierar du en kommunikationskanal för en central station:
1. I Huvudmenyn väljer du Inställningar>Programkonfiguration>CMS-inställningar>Lägg
till en ny CS för att fastställa en ny central station.
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2. I rutan CS-namn anger du ett namn för stationen.
3. I rutan Typ väljer du ett lämpligt protokoll beroende på övervakningsstationens
programvara:
Typ:

Protokoll:

Välj Surgard om du använder MasterMindlösningen eller en annan automatisk
programvara för övervakningsstationen som
använder MLR2-protokoll.

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

Obs! Stöd för bilder för visuell kontroll kommer
endast att vara tillgängligt med
enklicksmetoden. Se avsnitt 9.12 för en
beskrivning av detta.
Välj FEP för integrering med BOLDs Manitouprogramvara eller en FEP-anpassad lösning.

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

Välj Vis-NAP för andra försäljare av
programvara för övervakningsstationer som
stödjer Visonics protokoll (t.ex. ESI).

VIS NAP/Visonic
VIS NAP/CID
VIS NAP/SIA
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4. Definiera följande inställningar:
o

Uppskjuten: Detta är ett extra centralstationsalternativ som möjliggör utskick av endast
händelser som godkänts av klienten.
I det här fallet mottar klienten en händelse och beslutar om denna händelse ska skickas
till centralstationen eller inte. Om klienten beslutar att skicka händelsen måste
händelsen godkännas.

o

Pulsslag aktiverat: Om aktiverat (indikerat med ett X), kontrollerar systemet
anslutningsstatusen vid den angivna pulsslagstakten.

o

Återförsökstid: Fastställer frekvensen som systemet utför nya försök att skicka
händelsen.

o

Antal försök: Fastställer antalet återförsök som är tillåtna om händelsen inte
hanterades av centralstationen.

o

Anslutningstyp: Välj anslutningstyp, t.ex. TCP eller seriell.
Beroende på anslutningstypen fastställer du antingen IP-adressen (även värdnamn,
domän) och port (TCP), eller anslutningstypen (seriell).

5. Välj Tillämpa för att spara inställningarna. Det nya centralstationsnamnet visas nu som en
station i förgreningen CMS-inställningar på vänster panel.
6. I Huvudmenyn väljer du Inställningar>Programkonfiguration>CMS-inställningar>Ny
CS-förgrening
7. Tryck på <Enter>, välj Lägg till ny länk och tryck på <Enter> igen.
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8. På skärmen Lägg till ny länk definierar du följande:
o

Länknamn: Centralstationsmenyn är centralstationens systemkonfiguration och länkar
händelsereglerna som innefattar protokoll (CID, SIA, etc.) och filter för händelser (larm,
varningar, återställningar) som ska skickas till centralstationen. En länk använder CSkonfigurationen.

o

Protokoll: Fastställ vilka interna protokoll som ska användas (till exempel, MLR-2 kan
innehålla många typer av interna protokoll).

o

Profil: Fastställ för vilka händelser visuell larmkontroll ska tillåtas. (Alla, varningar, larm,
återställningar, säkerhet öppna stäng, kamera ses, hemmaenhet på av, hemmaenhet
fel, online, offline, meddelande).

9. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.

9.14 Konfigurera inställningar för datakatalog
Datakatalogen ger en central plats för ofta använda filer som kan laddas ner av olika
PowerManage-enheter, som till exempel: Licens, XML-filer för specifik panelstandard, POfiler för översättningar, panelprogramvaruuppgradering. En gång om dagen går
PowerManage till datakatalogen och laddar ner filerna som ska uppdateras, baserat på den
profil som definierats på servern.
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Så här definierar du inställningar för datakatalogsanslutning:
1. I Huvudmenyn väljer du
Inställningar>Programkonfiguration>Datakatalogskonfiguration.

2. Under Server definierar du datakatalogens IP-adress.
3. Fastställ användarnamnet och lösenordet för åtkomst till servern.
4. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.

9.15 Licens
Licensen, med början som PowerManage 3.1, tillhandahålles genom molnförsörjande
serverlagringsplatsen AKA.
Det maximala antalet tillåtna paneler på servern visas på menyn Om i avsnittet Begränsningar. I
det här fallet är servern begränsad till maximalt 12 345 paneler.
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9.16 Definiera inställningar för ett externt
programmeringsgränssnitt (VDCP)
Med det här alternativet kan PowerManage sammansmälta med Telco-faktureringsprogram från
tredje part via ett uppåtgående programmeringsgränssnitt (dvs. VDCP).
Så här definierar du API-parametrarna:
1. Gå till Huvudmenyn och välj Inställningar>Programkonfiguration>Externt API.

2. Definiera TCP-porten som ska användas för att kommunicera med det externa API:t.
3. Definiera Användarnamnet och Lösenordet.
4. Välj Tillämpa för att spara inställningarna.
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9.17 Definiera språket för det grafiska användargränssnittet –
lokalisering
Du kan välja det språk som användargränssnittet ska visas på.
1. Gå till Huvudmenyn och väljInställningar>Programkonfiguration>
Språk.

2. Använd uppåt- och nedåtpilarna för att välja språket.
3. VäljTillämpa.
4. Starta om programmet.

9.18 Applikationskonfiguration ->Autoregistrera mask
Med den här funktionen är det möjligt att tillåta endast en definierad och begränsad uppsättning
av paneler som ska vara registrerade till PowerManage.
Uppsättningen innehåller endast panelerna med panel-ID som motsvarar det reguljära uttrycket
i masken.
Exempel på reguljära uttryck:
^$ Symboler matchar start-/slutposition i strängen. Exempel: ^A - endast panel-ID som
börjar med A (A3232C, A22300 etc.) registreras. A$ - bara panel-ID som slutar med A
(32676A, DD323A, etc.).
. (punkt) matchar ett tecken. Exempel: a c matchar "abc", etc. men [a.c] matchar endast
"a", "." eller "c", de exakta symbolerna.
* (asterisk) matchar föregående tecken, en eller flera gånger. Exempel: ab*c matchar "ac" ,
"abc", "abbbc", etc.
[xyz]* matchar "", "x", "y", "z", "zx", "zyx", "xyzzy" , etc.
*. (punkt asterisk) matchar alla tecken/symboler.
För att använda INTE-uttrycket (inkluderar alla men inte...): I det här fallet använder vi [^...]
- Inget av de tecken som anges. Med bindestreck kan teckenuppsättning anges, från första
till sista. Exempel: [^0-9] visas alla tecken/symboler utom 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
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9.19 Diagnostik
Panelaktivitet: Använd ett särskilt panel-ID för att få mer information om panelens status och
händelser.
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E-postaktivitet: Använd en särskild e-postadress för att kontrollera vilka e-postmeddelanden
som skickats till denna adress.

9.20 Ställa in kontroll av visuella larm
PowerManage stödjer användningen av följande system för visuell larmkontroll:


BOLD Manitou: PowerManage stödjer det protokoll som används av BOLDs Manitou.
Protokollet väljs och konfigureras från dialogmenyerna i PowerManage under installationen.
Integreringen möjliggör för övervakningsleverantörer att visa bilder (klipp) relaterade till
händelser som är inbäddade i Manitou-programmet.



One-click: Alla automatiseringsprogram som möjliggör en webblänk (hyperlänk) i
händelseinformationen kan användas med PowerManage.
I det fallet används MLR2-protokollet för att vidarebefordra händelseinformationen utan den
visuella informationen. När händelsen behandlas av övervakningsleverantören, klickar
operatören en gång på en webblänk för att se de visuella bilderna (klippen) från den
skyddade webbplatsen (länk till händelsegränssnittsanvändare som visar endast de 15
senaste händelserna under de 5 senaste minuterna eller starta video på begäran för
angiven panel och användare). Operatören kan sedan på begäran se de senaste
händelserna, på sin eller på en angränsande skärm, tillsammans med bilderna som
associerats med dem.
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För att konfigurera enklicks-alternativet i PowerManage, väljer du MLR2 och lägger till en ny
användare med rollen "händelsegränssnittsanvändare" på sidan System på
PowerManages webbplats (se 7.1.3).
Den här metoden kräver att man lägger till en enkel länk till varje konto i
automatiseringsprogrammet, i följande format (se till att skriva eller kopiera denna URL som
en linje, utan mellanslag; även parenteser är platshållare för användarspecifik information
och ska inte skrivas):
http://[powermanage-IPaddress]/extern/login/in/e/[user]/p/[password]?page=/event/video/account/[account
number]
Där:
o

[powermanage IP address] är adressen till PowerManages server.

o

[user] (användarnamn) och [password] (lösenord) används för att aktivera inloggning av
händelseanvändaren till PowerManage med rollen "händelse-användare" i
PowerManage.

o

[account number] (kontonummer) representerar det kontonummer som registrerats för
det kontot i PowerManages händelselogg. Inte tydligt. Vänligen förtydliga vad detta
konto är

Enklicksmetoden används i stor utsträckning av flera övervakningsleverantörer, inklusive de
som använder MASterMind.
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 MASterMind med One-click: Hyperlänken läggs vanligen till i Mastermind som en del av
definieringen av webbplats och klientinformation i en process- eller en allmän
avsändningsinstruktion (se exempel på allmän avsändning i följande bild).

I exemplet ovan på allmän avsändningsinstruktion, har länken till den övervakande
användarens konto angetts i rutan för försändelseinstruktion, med följande syntax (kom ihåg
att inkludera "<" och ">"; och byt även ut texten inom parentes mot relevant
användarspecifik information - parenteser och platshållare ska inte skrivas in):
<http://[powermanage-IPaddress]/extern/login/in/e/[user]/p/[password]?page=/event/video/account/[account
number]>
Där:
o [powermanage IP address] är adressen till PowerManages server.
o [user] (användarnamn) och [password] (lösenord) används för att logga in användaren
med rollen "händelse-användare" i PowerManage.
o [account number] (kontonummer) representerar det kontonummer som registrerats för
det kontot i PowerManages händelselogg.
Se exemplet i bilden ovan.
o Visonics videoprotokoll ('Vis-NAP'): Visonic-specifika protokoll som låter CMS-säljare
integrera med PowerManage.
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A. Slutanvändaravtal
VIKTIGT - LÄS DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET ("EULA") NOGGRANT INNAN DU ÖPPNAR SKIVAN, LADDAR
NER, KOPIERAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDER PROGRAMVARAN.
DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL ÄR ETT JURIDISKT AVTAL MELLAN DIG OCH VISONIC LTD. (“TYCO”) OCH STYR
DIN ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN SOM MEDFÖLJER DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL OCH SOM KAN
INNEFATTA MEDIA, TRYCKT MATERIAL OCH "ON-LINE"- ELLER ELEKTRONISK DOKUMENTATION
(SAMMANFATTAT ("PROGRAMVARAN"). GENOM ATT ÖPPNA PAKETETS FÖRSEGLING, LADDA NER
PROGRAMVARAN ELLER INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN,
GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL. OM DU INTE GODKÄNNER ALLA VILLKOR I
DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL SKA DU INTE ÖPPNA, LADDA NER, INSTALLERA, KOPIERA ELLER PÅ ANNAT
SÄTT ANVÄNDA PROGRAMVARAN.
1. LICENSENS OMFÅNG. Programvaran kan innehålla datorkod, programfiler och tillhörande media, maskinvara
eller programvarunycklar, tryckt material samt elektronisk dokumentation. Programvaran kan vara förinstallerad på en
lagringsenhet (media) som en del i ett datorsystem eller annan maskinvara eller enhet ("System"). Programvaran är
skyddad av upphovsrättslagar och internationella upphovsrättsavtal, liksom andra lagar och avtal för intellektuell
egendom. Alla titlar och intellektuella egendomar i och för programvaran (inklusive men inte begränsat till bilder,
fotografier, och text införlivat i programvaran), det medföljande tryckta materialet, och alla eventuella kopior av
programvaran, ägs av Tyco och/eller dess leverantörer. Programvaran säljs inte, utan får användas med licens. Alla
rättigheter som inte uttryckligen ges i det här slutanvändaravtalet tillhör Tyco och dess leverantörer.
2.

UPPLÅTANDE AV LICENS. Det här slutanvändaravtalet ger dig följande rättigheter på icke-exklusiv bas:
a.
Allmänt. Detta slutanvändaravtal ger dig rätt att använda programvaran som du har köpt det här
slutanvändaravtalet för. När du har köpt licenser för det antal kopior av programvaran som du behöver, kan du
använda programvaran och åtföljande material förutsatt att du installerar och använder endast det antal kopior du
har licens för åt gången. Programvaran är endast licensierad för användning med speciella system tillhandahållna
av licensgivaren. Om programvaran är skyddad av en programvaru- eller maskinvarunyckel eller annan enhet, kan
programvaran användas på valfri dator som nyckeln är installerad på. Om nyckeln låser programvaran till en visst
system kan programvaran endast användas på det systemet.
b.
Lokalt lagrade komponenter. Programvaran kan innehålla en kodkomponent som kan lagras och hanteras
lokalt på en eller flera enheter. När du har betalat de licensavgifter som krävs för dessa enheter (som fastställs av
Tyco efter eget gottfinnande), kan du installera och/eller använda en kopia av sådana komponenter av
programvaran på var och en av de enheter som licensierats av Tyco. Du kan sedan använda, komma åt, visa, köra
och på andra sätt interagera med ("använda") sådana komponenter av programvaran i anslutning till hanteringen av
enheten som den är installerad på, dock endast på det sätt som fastställts i eventuell åtföljande dokumentation eller
om sådan inte finns, endast på det sätt som är tänkt i enlighet med programvarans beskaffenhet.
c.
Fjärrlagrade komponenter. Programvaran kan även innehålla en komponent för programvarukod för
hantering av en eller flera enheter på avstånd. Du kan installera och/eller använda en kopia av sådan komponent
av programvaran på en avlägsen lagringsenhet på ett internt nätverk med alla av enheterna och du kan använda
sådana komponenter med varje enhet på det interna nätverket endast på det sätt som fastställts i eventuell
medföljande dokumentation eller, om sådan saknas, endast på sådant sätt som är tänkt i enlighet med
programvarans beskaffenhet; dock förutsatt att du erhåller licenser för var och en av enheterna där en sådan
komponent ska användas.
d.
Inbäddad program-/maskinvara. Programvaran kan även innefatta en komponent för programvarukod som är
inbäddad i en enhet som tillhandahålls av Tyco för hantering av den enheten. Du får endast använda sådana
komponenter i programvaran i anslutning till användningen av den enheten. Du får inte hämta, kopiera eller på
annat sätt föra över den programvarukomponenten till andra medier eller enheter utan Tycos uttryckliga skriftliga
tillåtelse.
e.
Säkerhetskopia. Du får endast göra en säkerhetskopia av programvaran (annan än inbäddad programvara) i
arkiveringssyfte, vars kopia endast får användas för att ersätta en komponent i programvaran för vilken du har en
aktuellt giltig licens. Förutom vad som uttryckligen omnämns i det här slutanvändaranvtalet får du inte på annat sätt
göra kopior av programvaran, inklusive tryckt material.

3. ANDRA RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR. Din användning av programvaran har följande ytterligare
begränsningar. Att inte efterkomma dessa begränsningar resulterar i att det här slutanvändaravtalet automatiskt slutar
att gälla och ger Tyco rätt till gottgörelse.
a.
Begränsningar angående bakåtutveckling och härlett arbete. Du får inte bakåtutveckla, dekompilera eller ta
isär programvaran, och alla försök att göra det avslutar omedelbart det här slutanvändaravtalet - förutom och endast
i fall där sådan aktivitet är uttryckligen tillåten av tillämplig lag trots denna begränsning. Du får inte göra några
ändringar i någon del av programvaran, eller skapa något härlett arbete, utan föregående uttryckligt skriftligt tillstånd
från Tyco (förutom vad som anges i avsnitt 3(f) i det här slutanvändaravtalet beträffande "öppen programvara"). Du
får inte ta bort några meddelanden om ägande, märken eller påskrifter från programvaran. Du ska vidta rimliga
åtgärder för att säkerställa att personal och ombud uppfyller villkoren i detta slutanvändaravtal.
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b.
Meddelanden om upphovsrätt. Du måste upprätthålla alla meddelanden om upphovsrätt på alla kopior av
programvaran.
c.
Överlåtelse. Du får endast föra över dina rättigheter inom det här slutanvändaravtalet (i) som en del av en
permanent försäljning eller överföring av alla enheter som programvaran licensierats för; (ii) om du för över all
programvara (inklusive alla komponenter, all media och allt tryckt material, alla uppgraderingar och det här
slutanvändaravtalet); (iii) om du inte sparar några kopior av programvaran; (iv) om mottagaren godkänner villkoren i
det här användaravtalet; och (v) om programvaran är en uppgradering måste sådan överlåtelse även innefatta alla
tidigare versioner av programvaran. Du godkänner att om alla dessa villkor inte uppfylls blir denna överlåtelse
ogiltigförklarad och annullerad.
d.
Avslutande. Tyco kan utan förfång avsluta detta slutanvändaravtal om du inte uppfyller alla villkor i avtalet.
Om så sker måste du omedelbart förstöra alla kopior av programvaran och dess alla komponenter. I den
utsträckning som programvaran är inbäddad i maskinvaran eller den inbyggda programvaran, ska du ge Tyco eller
dess ombud omedelbar åtkomst för att ta bort eller låsa programvarufunktioner om Tyco så beslutar.
e.
Efterföljande slutanvändaravtal. Tyco kan även ersätta det här slutanvändaravtalet med ett efterföljande
slutanvändaravtal i enlighet med att du tillhandahålls med nya komponenter, publikationer, uppgraderingar eller
andra ändringar i programvaran. På liknande sätt, och i den utsträckning villkoren i det här slutanvändaravtalet
strider mot ett tidigare slutanvändaravtal mellan dig och Tyco angående programvaran, ska villkoren i det här
slutanvändaravtalet råda över de tidigare.
f.
Införlivande av "öppen programvara" och annan programvara från tredje part. Delar av programvaran kan
gälla under licensregler från tredje part som styr användning, kopiering, modifiering, distribuering och garanti för
dessa delar av programvaran, inklusive vad som i allmänhet kallar "öppen programvara". En kopia av varje
tillämplig tredje parts licens finns i filen README.TXT eller annan dokumentation som medföljer programvaran.
Sådan öppen programvara och annan programvara från tredje part gäller inte under någon garanti eller något
skadestånd som fastställts i det här slutanvändaravtalet. Genom att använda programvaran godkänner du även att
följa villkoren i sådana tredje parters licenser. Om föreskrivet i den tillämpliga licensen från tredje part har du rätt att
få källkod för sådan programvara för användning och distribution i program som du skapar, så länge du i din tur går
med på att vara bunden till den tillämpliga tredje partens licens, och dina program distribueras i enlighet med
villkoren i den licensen. En kopia av sådan källkod kan erhållas utan kostnad genom att kontakta din Tycorepresentant.
g.
Varumärken. Det här slutanvändaravtalet ger dig inte några rättigheter i samband med några varumärken
eller servicemärken tillhörande Tyco, dess dotterbolag eller leverantörer.
h.
Uthyrning. Du får inte underlicensiera, hyra, arrendera eller låna ut programvaran. Du får inte göra den
tillgänglig för andra eller posta den på en server eller webbplats eller på annat sätt distribuera den.
i.
Programvarunycklar. Maskinvaru-/programvarunyckeln, där tillämpligt, är ditt bevis på licens att utföra
rättigheterna häri och måste behållas av dig. Försvunna eller stulna nycklar ersätts inte.
j.
Visnings- och utvärderingskopior. En visnings- eller utvärderingskopia av programvaran täcks i det här
slutanvändaravtalet; förutsatt att licenserna som ryms häri ska löpa ut vid slutet av visnings- eller
utvärderingsperioden.
k.
Registrering av programvara. Programvaran kan komma att kräva registrering hos Tyco före användning.
Om du inte registrerar programvaran kommer det här slutanvändaravtalet att avslutas automatiskt och du får inte
använda programvaran.
l.
Ytterligare begränsningar. Programvaran kan vara underkastad ytterligare begränsningar och villkor för
användning så som angivet i dokumentationen som medföljer sådan programvara, och vars ytterligare
begränsningar och villkor härmed införlivas i och görs till en del av de här slutanvändarvillkoren.
m.
Uppgraderingar och uppdateringar. I den utsträckning Tyco gör dem tillgängliga, kan programuppgraderingar
och uppdateringar endast användas för att ersätta alla eller delar av din originalprogramvara som du har licens för
att använda. Programvaruuppgraderingar och -uppdateringar ökar inte det antal kopior som du licensierats för. Om
programvaran är en uppgradering av en komponent i ett paket av programvaruprogram som du licensierat som en
enskild produkt, kan programvaran endast användas och överföras som en del av det paketet och får inte separeras
för användning på fler än en dator eller system. Programvaruuppgraderingar och -uppdateringar som laddats hem
utan kostnad via en av Tyco godkänd webbplats eller FTP kan användas för att uppgradera flera system förutsatt
att du har licens för att använda originalprogramvaran på dessa system.
n.
Verktyg och användbarhet. Programvara som distribueras via en av Tyco godkänd webbplats eller FTP (eller
liknande Tyco-godkända distribueringssätt) som ett verktyg eller en tjänst kan kopieras och installeras utan
begränsning förutsatt att programvaran inte distribueras eller säljs samt att programvaran endast används för
verktygets eller tjänstens avsedda ändamål samt i anslutning till Tycos produkter. Alla andra villkor i det här
slutanvändaravtalet fortsätter att gälla.
4. EXPORTRESTRIKTIONER. Du godkänner att du inte kommer att exportera, reexportera eller föra över någon del
av programvaran, eller annan direkt produkt av denna (den föregående avseende "begränsade komponenter"), till
IRAN, NORDKOREA, SYRIEN, KUBA och SUDAN, inklusive alla enheter eller personer i dessa länder, antingen direkt
eller indirekt ("Tycos ställning"). Du godkänner även att du inte kommer att exportera, reexportera eller föra över de
begränsade komponenterna till något annat land förutom helt i enlighet med tillämpliga myndighetskrav, inklusive men
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inte begränsat till tillämpliga ekonomiska sanktioner och restriktioner från någon israelisk statsmyndighet, inklusive men
inte begränsat till det israeliska försvarsdepartementet, av något tillämpligt avtal, tillämpliga exportkontrollåtgärder från
Israel , USA:s finansdepartement och tillämpliga exportkontrollåtgärder från amerikanska handelskammaren och
amerikanska utrikesdepartementet, andra amerikanska ämbetsverk, och åtgärder från Europeiska Unionen, eller andra
länders ämbetsverk. Alla överträdelser av dig av gällande lagar eller regleringar från USA eller andra regeringar, eller
om du bryter mot Tycos ställningstagande oaktat om det är i strid med några tidigare nämnda tillämpliga lagar eller
regleringar eller inte, resulterar i att det här slutanvändaravtalet genast avslutas.
5. BEGRÄNSADE RÄTTIGHETER FÖR DEN AMERIKANSKA REGERINGEN. Programvaran är kommersiell
datorprogramvara försedd med "begränsade rättigheter" under federala inköpsförordningar och tillägg till dem. All
användning, duplicering eller redovisning av den amerikanska regeringen är försedd med begränsningar så som
fastställt i underparagraf (c)(1)(ii) till pargrafen om rättigheter för tekniska data och datorprogramvara DFAR 255.2277013 och följande eller 252.211-7015, eller underparagrafer (a) till (d) i begränsade rättigheter i kommersiell
datorprogramvara i FAR 52.227-19, som tillämpligt, eller liknande paragrafer i NASA FAR-tillägget.
Entreprenör/tillverkare är Visonic Ltd., 24 Habarzel St., Tel-Aviv, Israel 69710.
6.

BEGRÄNSAD GARANTI.
a.
Garanti. Tyco garanterar att det inspelningsmedium som programvaran är inspelad på, hårdvarunyckeln och
dokumentationen som tillhandahålls tillsammans med den, är fria från defekter i material och utförande vid normal
användning för en period på nittio (90) dagar från datumet för leverans till den första användaren. Vidare garanterar
Tyco att den programvara som tillhandahålls på inspelningsmediet under den här licensen under samma period i
huvudsak kommer att fungera som beskrivet i användardokumentationen som tillhandahålls med den här produkten
när den används med angiven maskinvara. DEN OVANNÄMNDA UTRYCKLIGA GARANTIN ERSÄTTER OCH
GÄLLER ISTÄLLET FÖR ALLA ANDRA GARANTIER ELLER VILLKOR, VARE SIG UTTRYCKLIGA,
UNDERFÖRSTÅDDA, ELLER FÖRESKRIVNA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ALLA ANTYDDA
ELLER ANDRA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE, TITEL, ICKE-INTRÅNG
ELLER ICKE-FÖRSKINGRING AV TREDJE PARTS RÄTTIGHETER TILL INTELLEKTUELL EGENDOM,
BESTÄLLNING, HANDEL, OSTÖRD NYTTJANDERÄTT, KORREKTHET I INFORMATIVT INNEHÅLL, ELLER
SYSTEMINTEGRERING. TYCO GARANTERAR INTE ATT NÅGON DEL AV PROGRAMVARAN FUNGERAR
FELFRITT SAMT FRITT FRÅN NÅGRA SOM HELST DEFEKTER ELLER UTAN AVBROTT. TYCO SKA INTE
ANSVARA FÖR PROBLEM SOM ORSAKAS AV FÖRÄNDRINGAR I ENHETENS/ENHETERNAS OPERATIVA
EGENSKAPER PÅ VILKA PROGRAMVARAN KÖRS, ELLER FÖR PROBLEM I PROGRAMVARANS
INTERAKTION MED PROGRAMVARA ELLER MASKINVARA SOM INTE ÄR FRÅN TYCO. EJ HELLER TAR
TYCO INTE NÅGOT ANSVAR FÖR, ELLER GER NÅGON ANNAN PERSON TILLÅTELSE ATT AGERA FÖR
DERAS RÄKNING FÖR MODIFIERINGAR ELLER ÄNDRINGAR I DEN HÄR GARANTIN, EJ HELLER ATT TA PÅ
SIG DETTA FÖR NÅGON ANNAN GARANTI ELLER SKYLDIGHET GÄLLANDE DEN HÄR PROGRAMVARAN.
GARANTIN SOM GES AV TYCO KAN OGILTIGFÖRKLARAS VID MISSBRUK ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING.
DEN HÄR BEGRÄNSADE GARANTIN GER DIG SPECIFIKA JURIDISKA RÄTTIGHETER. DU KAN HA ANDRA
RÄTTIGHETER UNDER TVINGANDE RÄTT SOM VARIERAR FRÅN LAND TILL LAND OCH STAT TILL STAT.
b.
Exklusiv gottgörelse. Tycos hela ansvarighet och din exklusiva gottgörelse under garantin som fastställts i
avsnitt 6 kommer att vara, enligt Tycoss gottfinnande, att (i) försöka rätta till fel i programvaran med åtgärder som
Tyco finner lämpliga för problemet ifråga, (ii) utan kostnad ersätta det inspelande medium, den programvara eller
den dokumentation som har funktionella motsvarigheter som tillämpligt, eller (iii) återbetala en förbetald del av
licensavgiften som betalats för sådan programvara (minus värdeminskning baserad på en förväntad livslängd på
fem år) och säga upp detta slutanvändaravtal, förutsatt, i varje fall, att Tyco meddelas skriftligen om alla
garantiproblem under den gällande garantiperioden. Eventuella ersättningsartiklar kommer att garanteras för den
resterande tiden på den ursprungliga garantiperioden. Ingen gottgörelse ges för felaktig programvara om sådana fel
är ett resultat av en olycka, missbruk, förändring eller felaktig användning av programvaran eller maskinvara som
den körs på. Garantiservice och assistans ges på den ursprungliga inköpsplatsen.

7.

BEGRÄNSAD ANSVARIGHET & UTESLUTANDE AV SKADOR.
a.
BEGRÄNSAD ANSVARIGET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER TYCO ATT SAMMANSLÅ
ANSVARIGHET (INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL ANSVARIGHET FÖR FÖRSUMMELSE, STRIKT
ANSVAR, KONTRAKTSBROTT, MISSTOLKNING OCH ANDRA SKADESTÅNDSKRAV) SOM KOMMER FRÅN
ELLER STÅR I RELATION TILL DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET, ELLER ANVÄNDNINGEN AV
PROGRAMVARAN, ÖVERSKRIDA DE AVGIFTSBELOPP DU HAR BETALAT TILL TYCO ELLER DESS
ÅTERFÖRSÄLJARE FÖR PROGRAMVARAN SOM GER UPPHOV TILL SÅDAN ANSVARIGHET. EFTERSOM
OCH I DEN UTSTRÄCKNING VISS JURISDIKTION INTE TILLÅTER FRISKRIVNINGAR FRÅN ELLER
BEGRÄNDNINGAR I ANSVAR OVAN, KAN DESSA EVENTUELLT KOMMA ATT INTE GÄLLA DIG.
b.
UTESLUTANDE AV ANDRA SKADOR. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA TYCO ELLER NÅGON AV
DESS ÅTERFÖRSÄLJARE ELLER LICENSGIVARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT AV FÖLJANDE: (I)
ANSPRÅK FRÅN TREDJE PART; (II) FÖRLUST ELLER SKADA PÅ NÅGRA SYSTEM, REGISTER, ELLER DATA,
ELLER ANSVAR I SAMBAND MED ETT BROTT MOT EN INDIVIDS RÄTT TILL PERSONLIG INTEGRITET;
ELLER
(III)
INDIREKTA,
OFÖRUTSEDDA
ELLER
SPECIELLA
SKADOR,
FÖLJDSKADOR,
STRAFFSKADESTÅND, BEROENDERELATERADE SKADOR, ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE MEN INTE
BEGRÄNSAT
TILL
FÖRLORAD
VINST,
AFFÄRSAVBROTT,
FÖRLUST
AV
DATA
ELLER
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FÖRETAGSINFORMATION SAMT FÖRLORADE BESPARINGAR), I VARJE FALL, ÄVEN OM TYCO HAR
INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANDA SKADOR. DU HAR ENSAMT ANSVAR FÖR ATT KONTROLLERA
ATT PROGRAMVARAN ÄR SÄKER, KORREKT OCH LÄMPLIG VAD GÄLLER PROGRAMVARANS
PRESTATION SAMT FÖR ALL FÖRSÄKRING OM DETTA. VISS JURISTIKTION TILLÅTER INTE FRISKRIVNING
AV OFÖRUTSEDDA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR, ELLER BEGRÄNSNINGEN I HUR LÄNGE EN
UNDERFÖRSTÅDD GARANTI GÄLLER, SÅ VISSA AV OVAN NÄMNDA BEGRÄNSNINGAR KAN EVENTUELLT
KOMMA ATT GÄLLA DIG ENDAST I DEN UTSTRÄCKNING DET ÄR TILLÅTET ENLIGT DESSA LAGAR.
8.
ALLMÄNT. Om någon bestämmelse i det här slutanvändaravtalet finnes vara olaglig eller ogiltig eller om det av
någon anledning inte går att upprätthålla den, så ska denna bestämmelse avlägsnas från det här slutanvändaravtalet
utan att det ska påverka giltigheten för eller upprätthållandet av de resterande bestämmelserna. Du ska spara bevis på
betalda licensavgifter, inklusive modellnummer, serienummer och datum för betalning, och uppvisa dessa
betalningsbevis när du vill att service eller assistans ska täckas av den garanti som fastställts i det här
slutanvändaravtalet. Det här slutanvändaravtalet gäller under Israels lag, utan att låta träda i kraft något val eller konflikt
i lagvillkor eller regel som skulle kunna orsaka tillämpande av lagar i andra rättsskipningsområden än Israel. Var och en
av parterna underkastar sig den exklusiva jurisdiktionen hos alla domstolar i Tel Aviv, Israel, i syfte att lösa alla tvister
som uppkommer under eller i relation till dessa villkor och bestämmelser. Parterna utesluter särskilt tillämpningen av
bestämmelser i förenade nationernas avtal om kontrakt för internationell försäljning av varor.
9. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER FÖR POWERMANAGE-PROGRAMVARAN. Om programvaran består av Tycos
PowerManage IP-/GPRS-baserade säkerhetshanteringsplattform ska följande ytterligare bestämmelser gälla för din
användning av programvaran:
a.
Du kan använda PowerManage-programvaran för att tillhandahålla dina handlare, kunder, och slutkunder
("kunder") med distansåtkomst och användning av PowerManage-programvarans slutanvändarfunktion, så som
installerad på din maskinvara, för det enda ändamålet att fjärrkonfigurera, hantera och övervaka deras
intrångssystem, förutsatt att du efterkommer tillämpliga lagar för sekretess och andra lagar som styr ditt
tillhandahållande av sådana tjänster och åtkomsten till kunder.
b.
Licensbegränsningar. Du ska inte själv, eller låta någon handlare, kund eller annan person som rimligen
agerar inom din kontroll, hyra, hyra ut, underlicensiera, låna, kopiera, modifiera, anpassa, samsortera, översätta,
bakåtutveckla, dekompilera, ta isär eller skapa härlett arbete baserat på hela eller delar av programvaran.
c.
Du får upprätta villkor för dina handlares förpliktelser och för tillhandahållandet av tjänsterna till kunderna med
programvaran, förutsatt att alla sådana avtal överensstämmer med villkoren i det här slutanvändaravtalet. Du är
ensam ansvarig gentemot dina handlare och kunder för uppfyllandet av sådana avtal. Tyco kommer inte att vara
bundet av, och du ska skydda Tyco och dess dotterbolag från, eventuella anspråk eller krav från tredje part som
kommer av eller är relaterade till eventuella garantier, gottgörelser, eller andra villkor som går utöver de som
fastställts i det här slutanvändaravtalet.
d.
Du ska inkludera utlåtanden i dina välkomstuppsättningar och/eller avtal med kunder där du påminner dem
om att hålla sina inloggningsuppgifter hemliga och följa alla tillämpliga säkerhetsprinciper.
e.
Du ska ge alla dina handlare och kunder, och ska förmå alla dina handlare att ge alla sina kunder, ett skriftligt
avtal avseende deras åtkomst och användning av programvaran som innehåller åtminstone följande villkor: (i)
förbud mot att distribuera och kopiera programvaran, (ii) förbud mot att utföra ändringar i och utföra härlett arbete av
programvaran; (iii) förbud mot att dekompilera, bakåtutveckla, ta isär och på andra sätt minska programvaran till
lättförståelig form; (iv) villkor som indikerar ägande av programvara från era leverantörer; (v) Friskrivningsklausul
från Tyco från alla tillämpliga lagstadgade garantier, i den mån det är tillämpligt i lag; (vi) industristandardbegränsat
ansvar för Tyco begränsat till avgifter betalade för tjänsten, inklusive en friskrivningsklausul för indirekta, speciella
och obetydliga skador, straffskadestånd och följdskador, så långt det är tillåtet enligt lag; och (vii) all sekretess och
annan slutanvändarinformation som krävs av tillämplig lagstiftning. Du ska inte ge, och du ska se till att ingen av
dina handlare ger, några garantier, uttryckliga eller underförstådda, för Tycos räkning.
f.

Du bär ensam ansvar för:
i. alla tjänster som du tillhandahåller till dina handlare och kunder;
ii. allt ditt, dina handlares och kunders innehåll, som postats, tryckts, lagrats, mottagits, dirigerats eller
skapats genom användningen av programvaran, inklusive både dess innehåll och riktighet;
iii. hantering av tjänsten som du tillhandahåller åt dina kunder med hjälp av programvaran; och
iv. överensstämmelse med all sekretess och alla andra tillämpliga lagar för din användning av
programvaran och ditt tillhandahållande av tjänster.

g.
Du godkänner att du kommer att följa tillämpliga lagar och regler i när det gäller att skydda sekretessen och
kunders personliga information samt att du kommer att använda lämplig säkerhet och tillämpa lämpliga tekniska och
organisatoriska åtgärder för att skydda mot obehörig eller olaglig hantering av personlig information samt mot
oavsiktlig förlust eller förstörelse av eller skada på personlig information, i samband med din användning av
programvaran. Med personlig information menas all information gällande en identifierbar individ (inklusive en
slutanvändare), inklusive information som tillhandahållits från en slutanvändare genom användningen av
programvaran, såsom foton och videor.
h.
Du godtar att gottgöra Tyco och dess dotterbolag för eventuella reklamationer, skador och utgifter (inklusive
rimliga advokatarvoden) relaterade till ditt eller din handlares misslyckande att uppfylla villkoren i avsnitt 9.
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