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Příručka správce systému





























Pozn.
Navazuje na “Návod k obsluze”.
Instrukce pro uživatele klíčů jsou připraveny na listě “Informace pro uživatele klíčů”.
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Úvod.
Než začnete číst tuto příručku, prostudujte si, prosím, “Návod k obsluze”.

Následující položky jsou přístupné pouze správci systému. Změny definic jsou možné jen při vypnutém sledování z hlavního programu (ne ze síťového pracoviště). To je umožněno právě jen správci systému.


Čeho se vyvarovat.
Pro správnou funkci systému je potřeba se vyvarovat následujícího:

	Využívání počítače pro jiné účely

Hlídání klíčů a obsluha klíčového tabla probíhá systémem dotazování - pooling. Při velkém vytížení počítače může dojít k jeho zahlcení. Navíc program pracuje s porty, na kterých by mohlo dojít ke kolizi. Pokud je nezbytný běh i jiného programu (např. zálohování či antivirus) je nutné nastavit programu KeyMng naximální prioritu.
Ohled na schopnosti použitého PC je nutné brát i při současném běhu více “remote” programů.

	Změny data a času.

Program využívá systémové datum a čas pro zaznamenávání a vyhodnocování událostí. Pokud dojde ke skokové změně času, mohou být narušeny některé funkce. Je proto doporučeno vymazat tabulky s událostmi “budoucího” data a času (vzhledem k aktuálnímu datu a času) a restartovat program.
Je vhodné synchronizovat čas v PC se sítí aby se zabránilo skokovým změnám.
Přechod zimního času na letní způsobí odpojení “remote” uživatelů, kteří dostanou hlášku o vypnutí hlavního programu. Ten však běží dál a stačí jen “remote” program spustit znovu. Remote program také neumí zachytit vypnutí hlavního programu pokud tento obsahuje záznamy s budoucím časem.


Definice klíčů.
<Definice><klíče>
Zobrazí formulář “Seznam všech klíčů”, ve kterém je možno u každého klíče změnit “Název klíče”, “Poznámku ke klíči” a to, zda je klíč “Aktivní”. Klíč je určen svou posicí v table. V první skříňce jsou klíče 1 až 20, ve druhé 21 až 40 atd. Pokud není klíč “Aktivní”, není sledován a není ani zaznamenáváno jeho vyjmutí a vložení. Je vhodné použít např. pro klíče, které jsou dlouhodobě mimo tablo a červené zbarvení příslušné posice v SW by mohlo být nežádoucí. Nastavení nemá vliv na LED na vlastním table.


Definice parametrů.
<Definice><parametry>
Zobrazí formulář “Uživatelské parametry”, ve kterém je možno změnit následující parametry programu.

	Otevření skříněk.

Maximální doba otevření skříněk. Pokud je některá skříňka otevřena déle, je vyhlášen  příslušný poplach.

	Zvuk čtečka.

Doba po jakou bude znít bzučák na čtečce karet (pokud instalovaný typ čtečky je jím vybaven) při upozornění, či poplachové události.

	Náprava.

Čas na provedení nápravy špatného zavření skříňky či špatného vložení klíče. Pokud není náprava provedena ve stanoveném čase, je vyhlášen příslušný poplach.

	Kontrola.

Po uplynutí jakého času se budou zapisovat kontroly běhu programu, které slouží v případě násilného ukončení programu k dohledání, kdy ještě program běžel. Tento čas je orientační a doporučuje se ponechat 10 minut. Data v tabulce se automaticky mažou při začátku nového dne. Zachována zůstávají data podle následujícího parametru.

	Ponechat dní.

Kolik dní jsou uchovávána data v tabulce kontroly běhu. Data se automaticky odmazávají při zahájení nového dne.

	Tisk protokolu výdeje klíče.

Pokud je zaškrtnut, tiskne se na výchozí tiskárně protokol o každém vyjmutí klíče.

	Tisk protokolu vrácení klíče.

Pokud je zaškrtnut, tiskne se na výchozí tiskárně protokol o každém vrácení klíče.

	Vracení klíčů.

Pokud je zaškrtnut, je umožněno vrácení klíče i mimo dobu, po kterou platí k tomuto klíči oprávnění.

	Lokální alarmy

Pole určuje, zda se v hlavním programu budou zobrazovat poplachová hlášení či nikoliv. Jde pouze o výchozí volbu. Za chodu programu je možné lokální zobrazování poplachových hlášení zapnout i vypnout. Pokud je zobrazování poplachových hlášení vypnuto, je v záhlaví okna “Ovládání” o tomto informace.
Související témata:
Návod k obsluze – Poplachová hlášení – Alarmy/ Převzetí alarmů.


Mazání tabulek.
Slouží správci k redukování velikosti databáze. Data je vhodné zálohovat a následně smazat ve vlastním programu. Četnost mazání dat záleží na užívání systému a na možnostech použité výpočetní techniky.

	Mazání tabulky kontroly běhu programu.

<Mazání tabulek><Kontroly běhu >
Touto volbou dojde ke smazání všech údajů v tabulce kontroly běhu programu. I když se data v této tabulce mažou též automaticky, tato volba je vhodná pro využití ze síťového pracoviště.
Související témata:
Návod k obsluze - Sestavy/ Celkové přehledy – kontroly běhu.

	Mazání tabulky spuštění a ukončení programu.

<Mazání tabulek><Spuštění a ukončení programu>
Touto volbou dojde ke smazání všech údajů v tabulce běhu programu.
Související témata:
Návod k obsluze – Sestavy/ Celkové přehledy – Přehled běhu programu.

	Mazání tabulky převzetí poplachů.

<Mazání tabulek><Převzetí poplachů >
Touto volbou dojde ke smazání všech údajů v tabulce převzetí poplachů.
Související témata:
Návod k obsluze – Přehledy/ Přehled převzetí poplachů.

	Mazání tabulky použitých karet.

<Mazání tabulek><Použitých karet>
Touto volbou dojde ke smazání všech údajů v tabulce použitých karet.
Související témata:
Návod k obsluze – Přehledy/ Použití karet.

	Mazání tabulky otevření skříněk.

<Mazání tabulek><Otevření skříněk>
Touto volbou dojde ke smazání všech údajů v tabulce otevření skříněk.
Související témata:
Návod k obsluze – Přehledy/ Otevření skříněk.

	Mazání tabulky pohybu klíčů.

<Mazání tabulek><Pohybu klíčů>
Touto volbou dojde ke smazání všech údajů v tabulce pohybu klíčů.
Související témata:
Návod k obsluze – Přehledy/ Vyjmutí klíčů.


Správa uživatelů programu.
<System><Uživatelé programu>
Tato volba otevře formulář pro správu uživatelů programu (nikoli klíčů), ve kterém je možné zobrazit výpis uživatelů, vytvořit nového uživatele, nebo smazat existujícího uživatele.
Tlačítko [Výpis uživatelů] funguje bez ohledu na obsah polí /Uživatel/ a /Skupina/. Pro vytvoření nového uživatele je třeba zadat jeho jméno do pole /Uživatel/ a v poli /Skupina/ vybrat, jestli bude přiřazen do skupiny “Sleduj” (pouze sledování) nebo “Oprav” (možnost správy uživatelů klíčů). Pokud chcete smazat existujícího uživatele, je nutné zadat jeho jméno do pole /Uživatel/ a pole /Skupina/ musí obsahovat správnou skupinu, ve které je uživatel zařazen. Pokud uživatel zapomene heslo, je třeba jej smazat a vytvořit znovu.
Pozn. Každý uživatel musí patřit do právě jedné z uvedených skupin.


Síťové nastavení.
<System><Napojení>
Kromě hlavního programu na řídícím počítači může být program spuštěn i na několika síťových počítačích. Data jsou ukládána v samostatných tabulkách a správce musí na každé stanici provést napojení na správná data odpovídajícího řídícího počítače. Před provedením tohoto kroku je nutné si ověřit, že je možné se k požadovanému datovému souboru připojit z dotyčného počítače (nastavení práv správcem sítě). Chyba při připojování k datům může vést k úplnému znefunkčnění instalovaného programu a je třeba jej znovu nainstalovat.


Provoz a údržba zařízení.
Jak správně se zařízením zacházet, aby spolehlivě plnilo svoji funkci.

	Zacházení se zařízením.

Zařízení je spojením mechaniky, elektroniky a software a uživatel se k němu musí chovat odpovídajícím způsobem. Zařízení není odolné proti vandalství a hrubému násilí, i když je provedeno z plechů a kaleného skla. Násilné pokusy o otevření skříněk a vyjmutí klíčů vedou většinou k destrukci části systému a jsou indikovány alarmovými hlášeními.
Správce systému by měl instruovat uživatele o odpovídajícím způsobu zacházení.

	Mechanická údržba prováděná uživatelem.

Pro zajištění bezproblémové funkce zařízení je nutné jej udržovat bez zjevných nečistot.
Pokud jsou všechny klíče v table jednotlivě blokovány, je vhodné dát uklízejícímu personálu oprávnění pouze k otevření skříněk, aby bylo možné zařízení udržovat čisté.
Po každých 1000 vyjmutích, či vloženích příslušného klíče, je vhodné promazat vkládanou část klíče jemným olejem.

	SW údržba prováděná uživatelem.

Systém je z důvodu kompatibility připraven pro operační systém Windows. Pro zajištění jeho spolehlivé funkce je žádoucí provést jednou do měsíce vypnutí a zapnutí všech počítačů se systémem. Správce by měl pravidelně kontrolovat velikost datového souboru systému, zálohovat data a využívat funkce k vyčištění tabulek s událostmi.

	Údržba prováděná dodavatelem.

Podle četnosti používání systému je nutné zajistit pravidelnou odbornou údržbu systému, a to jednou až čtyřikrát do roka. To je i podmínkou záruky.



Technická specifikace.
Technické údaje se značně mění podle vybavení zařízení a jsou předmětem stálých změn daných vývojem zařízení.

	Maximální počet klíčů v jedné skříňce:

20

	Maximální počet skříněk:

>50 – omezeno principem a možnostmi obsluhy systému.

	Maximální počet klíčů:

>1000 – omezeno principem a možnostmi obsluhy systému.

	Rozměry:

Minimálně 370 x 310 x 190 mm, závisí na konfiguraci.

	Hmotnost:

Závisí na konfiguraci.

	Napájení:

Externí zdroj 230V/12V – výkon dle konfigurace.

	Prostředí:

Je určeno pro vnitřní prostředí s teplotou +5°C až 30°C a vlhkostí do 65%.

	Mechanické provedení:

Plášť skřínky je proveden z lakovaného plechu, dvířka skříňky jsou z kaleného skla.

	Řídící PC - Minimální požadavky:

Rychlost min. 400MHz.
HDD – volné místo 2GB.
OS Windows 2000 nebo XP.
Zvuková karta + reproduktory.
1 x paralelní port.
CD mechanika.
Pro napájení PC je doporučeno použít UPS.












Práva na změny vyhrazena

