MyAlarmsis Client Modülü
Myalarmsi Client modülü alarm merkezi operatörlerinin alarm panellerinden gelen sinyalleri
reciever’lar aracılığı ile çözümleyip sinyal işleme modülü ile database kayıt edilen sinyalleri
yorumlamasını sağlayan program dır.

Client Modülü Operatörlerin kağıt
kağıt kullanmalarını ortadan kaldırır. El kullanmadan aboneleri arar.
Operatörlerin ihtiyaç duyacağı tüm bilgileri barındırır. Kullanımı kolay ve pratiktir.

Program ilk çalıştığında aşağıdaki giriş ekranı operatörü karşılar.

Şekil 1 - Kullanıcı Girişi

Bu ekranda.
Dönem : Burada geçmiş yıllara ait bilgiler tutulur ve lazım olduğu durumlarda operatörler geçmiş
yıllara dönerek geçmiş abone sinyallerine ve abone kayıtlarına ulaşabilirler.
Kullanıcı Adı : bu sistemi kullanacak operatörün takma adıdır.
Parola : Operatörün programı kullanacağı tanımlı şifresi.
Sunucu: Database’in tutulduğu sunucu adı veya Ip Adresi
Not :
1. Bu bölüm eğer yerel ağ ile kullanılacak ise sunucunuzun IP Adresi veya Localhost ‘tur. Eğer
programı uzak ağdan kullanıyor
kullanıyor iseniz Ağ hizmetini aldığınız kurumun verdiği uzak IP
Adresidir. (Telekom v.b.)
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2. Uzak ağdan bağlanabilmek için modeminizden 3306 veya kurulurken tanıtılan database
erişim portu database sunucunuza yönlendirilmiş olmalı ve güvenlik duvarından (Hem
Modemin
in hem de işletim sisteminin) bu porta izin verilmelidir.
Port: Database ulaşmada kullanılacak port. (Bu port program localden kullanılıyor ise işletim
sisteminin güvenlik duvarından izin verilmelidir. )

ANAEKRAN GÖRÜNTÜSÜ

Seçili Listeyi Yazdır

Liste içerisinde arama kriteri

Hızlı rehber

Soldaki menüyü kapat veya daralt

Listelenecek kayıt adeti ve sayfa değiştirme butonları

Şekil 2 - Ana Ekran

Ana Ekranda Hemen hemen her şeye bir tıkla erişebilirsiniz.
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Ana Ekranda Filtreleme (Arama) :
1. Ana Ekranın sağ üst köşesindeki kırmızı alanda sol menüden seçilen bilgileri içerisinde arama
yapılır. Burda seçilen Bilgi Adı ise listeden adına göre arama yapılır, Kodu ise koduna göre
arama yapılır eğer telefonu seçilmiş
seçi
ise
listedeki tüm telefon haneleri içerisinde
arama yapılır.
Burada dikkat edilmesi gereken durum ise aramalar içinde geçen kelimelere göre yapılır.
Örneğin: KILIÇARSLAN KUYUMCULUK için arama yapılırken sadece ARSLAN yazılır ise içinde
ARSLAN kelimesi geçen tüm kayıtlar
listelenir. KUYUM yazılır ise içerisinde
KUYUM kelimesi geçen tüm kayıtlar
ekranda listelenecektir.

2. Sağ Köşedeki Harflere basılırı ise basılan harf ile başlayan kayıtlar ekrana gelecektir.
burada dikkat edilmesi gereken kodu A harfine bastığınızda ekranaa sadece A harfi ile
başlayan kayıtlar listelenir. Tümü butonuna basıldığında tüm kayıtlar ekrana gelir. 123
butonuna bastığınızda ilk karakteri rakamla başlayan kayıtlar ekrana gelir. Yenile tuşuna
bastığınızda kayıtlar databaseten
databaseten tekrar çağrılır. Diğer operatörler tarafından girilmiş yeni
kayıt var ise o da ekranda belirir.
Burada dikkat edilmesi gereken husus ekranın altındaki seçilmiş olan filtre adeti kadar kayıt
ekrana gelecektir. Diğer kayıtlara ulaşmak için ekranın altındaki Önceki ve Sonraki Tuşlara
basarak sayfa değiştirmeniz gerekmektedir veya Filtre Kayıt Sayısı’nı arttırmanız
gerekmektedir. Bu Sayı ne kadar artarsa sisteminiz o kadar yavaşlayacaktır. (Özellikle
İnternet üzerinden işlem yapıyorsanız yavaşlama daha da artacaktır.)
a
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SOL MENÜ:
Sol menü bazı kayıtlara hızlıca erişmenizi sağlayacak listeleme menüsüdür.
Bu menünün solundaki kırmızı şeridi Fare ile basılı tutarak ileri geri
çekerek sol menüyü daraltıp genişletebilirsiniz yada çift tıklayarak
tamamen kapatabilirsiniz.
atabilirsiniz. Bu menüden seçilen öğeye göre kayıtlar
ana ekranda listelenir. Gelen kaydın üzeri çift tıklanarak ilgili kaydın
bilgi girişi penceresi ekrana gelir. Bu gelen kayıtların yazıcı çıktısı
Sol Menünün üzerindeki
ikonu tıklanarak alınır. Burada
dikkat edilmesi gereken konu ekranda ne görünüyor ise liste o
şekilde yazıcıdan çıkacaktır.
Yazıcı çıktısı almadan önce ekrandaki listenin sol üst köşesindeki
ikonunu tıklanarak istenmeyen kolonlar saklanarak yazıcı
çıktısı isteğinize göre düzenlenebilir.
Sol Menüden Listelenen kayıtların detay giriş ekranının açılabilmesi
için operatörün o ekranı görme yetkisi olması gerekmektedir.

ÜST MENÜ:
Bu Menü detaylı kayıt
yıt girişlerin ve raporların alınacağı menüdür. Bu menüdeki büyük ikonlar hızlı
erişim ikonlarıdır.

Cari Kartlar :
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Abone Kartı :

Bu bölüme firma yetkilileri girilecektir.

E-Posta Adreslerini Girmek için
bu alanı klikleyiniz.

Abone kartı, abonelerin tüm bilgilerinin girildiği karttır. Bu bölümden abonenin Ünvanı, adresi,telefon
numaraları, alarm bölgeleri, sistem kullanıcıları, alarm durumunda haber verilecek kişilerin listesi, abonenin
sistemi kurduğu/kapattığı saatler , aboneye özel
öze tatil günleri v.b. detaylı bilgiler girilir.

 Genel Kart: Buradan abonenin adresleri (Alarm sisteminin bağlı olduğu adres, aktivite raporlarının
gideceği adres, faturaların gönderileceği adres) , e-posta
e posta adresleri , telefon numaraları, aboneliğin
başladığıı ve biteceği tarihler, gibi bilgiler buradan girilir.

♦ Bu bölümde dikkat edilecek husular.
i. Eğer sistemde bölüm var ise Part var işaretlenecek ve Part No bölümüne Bölüm
numarası yazılacak. (Parttition No) Part No Aynı alarm sisteminde ayrı bölümler
açılmış ve ayrı saatlerde kurulup kapatılıyor ise kullanılacaktır. Diğer durumlarda 000
kalmalı ve Part Var işaretlenmemiş olmalıdır.
ii. Bağlayan Firma bölümü alarm merkezinize alarm bağlayan bayilerinizdir ve bu
bilgiler Bayi kartına girilmiş bayi isimlerinden gelmektedir.
gelme
iii. Sinyal Tablosu : bu bölüm sinyal alabilmeniz için son derece önemlidir. Eğer
aboneden gelen bilgilerin formatı burada tanımladığınız formattan farklı ise sinyaller
tanımsız düşecektir. (SGE) ALARM KODU SİNYAL TABLOSUNDA KAYITLI DEĞİL
Bu sebeple buradan
buradan doğru seçim yapmalısınız. Günümüze en çok kullanılan formatlar
SIA ve CONTACT ID (CID) dir.
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iv. Hesap Tipi : Bu bölüm raporlamalarda kullanılmaktadır. SMS ve E-Posta
E
gönderiminde buradaki hesap tipine göre program gönderimleri yapmaktadır.
v. Sistem Telefonu
Telefon : Alarm Panelinin sinyalleri merkezimize gönderdiği telefon hattının
numarası.
vi. Sinyal İletişim Türü: Bu alan TELEFON HATTI,GSM ,IP v.b. sadece operatöre bilgi
içindir.
vii. Web Parola : Abonelerin İnternet Üzerinden girişi yapmakta kullandığı paroladır.
viii. Otomatik SMS Göndersin : DİKKAT bu alan işaretli ise ve Hesap Tipi uygun seçilmiş
ise sinyal düştüğü an hesap tipinde işaretli sinyallerden birisi ise ve Haber Verilecek
kişilerde SMS işaretli ise bu alarm sinyali otomatik olarak aboneye gönderilecektir.
SMS gönderilebilmesi içi 3 şart tutması gerekmektedir Bunlar
1. Otomatik SMS Gönderilsin işaretli olmalı
2. Seçilen Hesap Tipinde SMS işaretli olmalı
3. Haberverilecek Kişilerde bir kişi SMS olarak seçilmelidir.
ix. Geç Kurma Takibi Yapma : Bu alan işaretli ise bu abone de belirtilen saat te sistem
kurulmaz ise sistem alarm düşürmez. Eğer işaret olmaz ise Açılış kapanış saatlerinde
girilmiş olan kapanış saatinde alarm sistemi kurulmaz ise sistem (CLL) GEÇ KURMA
alarmı düşürür.
x. Geç Kapama Takibi Yapma : Bu alan işaretli
aretli ise bu abone de belirtilen saat te sistem
kapatılmaz ise sistem alarm düşürmez. Eğer işaret olmaz ise Açılış kapanış
saatlerinde girilmiş olan açılış saatinde alarm sistemi kapatılmaz ise sistem (OPL) GEÇ
KAPAMA alarmı düşürür.
xi. Teknik Servis Çalışması
Çalış
: Bu alan işaretli olur ise sistem bu aboneden gelen alarmları
değerlendirmeden es geçer operatör bu sinyalleri alarm olarak görmez. Anlamı bu
abonede teknik servis çalışma yapıyordur.
Bu alanı işaretlediğinizde sistem (TBAS) TEKNİK SERVİS ÇALIŞMASI BAŞLADI diye bir
sinyal üretir. İşareti kaldırdığınızda sistem (TBIT) TEKNİK SERVİS ÇALIŞMASI BİTTİ
diye bir sinyal üretecektir.
xii. Hesap Rezerve : Bu alan işaretli ise bu aboneden gelen sinyaller değerlendirilmez. Bu
bölümün anlamı
anlamı bu hesap satılmıştır. Fakat henüz kullanıma geçmemiştir. Hesap
Rezerve edilmiştir.
xiii. Hesap Pasif : Bu alan işaretli ise gelen sinyaller sistem tarafından değerlendirilmez.
Bu bölümün anlamı bu abone abonelik ücretini ödememiştir ve ya aboneliği son
bulmuştur.
muştur. Fakat bilgileri kalacaktır.
xiv. Günlük Test Sinyali : Bu alan Aboneden gelen günlük test sinyalinin hangi saatler
aralığında geldiğinin bilgisidir. Eğer belirtilen Başlangıç Saatine Kadar aboneden
günlük test sinyali gelmez ise sistem (PTT) AKM TEST KONTROL
NTROL diye bir alarm sinyali
üretir. Bu operatöre bilgi içindir. Bu saate kadar Günlük Test Sinyali gelmedi
anlamındadır.
xv. Hat Güvenliği : Bu alana girilen bilgi dakika anlamındadır. Buraya girilen dakika
içierisinden alarm panelinden herhangi bir sinyal sisteme
sisteme gelmez ise sistem(HBR)
sistem
AKM KONTROL diye bir sinyal üretir.
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Adres bilgilerini girerken bu ikona tıklarsanız alarmın bağlı olduğu adres bilgileri posta adresi ve
fatura adresi kısmına otomatik olarak kopyalanır.

GENEL KULLANIM
KU
TUŞLARININ AÇIKLAMALARI
Yeni Kayıt Ekleme

Yapılan Değişikliği Kaydet.

Aktif Kaydı Silme

Yapılan Değişiklikten Vazgeç

Aktif Kayıt üzerinde
değişiklik yapma

Kaydı Yenile. (Başka Kullanıcı Bu Kayıt
üzerinde değişiklik yaptı ise son bilgileri
getirir.)
Kayıt Bul. (Abone veya Bayi Aramak )

Açık Formu Kapat

Aktif Aboneyi Arşive Aktar. Bu işlem Aboneyi Ana Database’ten siler ve arşiv
database’ine Aktarır. Artık bu aboneden sinyal gelir ise (IAS) GEÇERSİZ ABONE olarak
düşer.
Arşive Aktarılmış Aboneyi Arşivden Geri Al.

Yeni Kayıt Eklendiğinde Abone Kodu Üzerinde
Üz
Fare’nin
n sağ tuşuna basıldığında
aşağıdaki Menü Açılır.
Bura da dikkat edilmesi gereken konu yeni abone no ver kısmı sadece
kayıt ekleme durumunda açılır.
Diğer menüler her durumda abone Kodu bölümünde Fare’nin sağ tuşu
tıklanınca gelir.
Yeni Abone No ver Tıklanınca aşağıdaki menü ekrana gelir.

Bu menüde Abone No > 0 seçilir ise sistem 0 dan başlayarak bulduğu ilk boş abone numarasını abone no
kısmına getirecektir.
Bu diğerleri içinde aynen geçerlidir. Eğer Abone No >=3000 seçilir ise sistem bu sefer
sefer 3000 den başlayarak ilk
bulduğu kullanılmayan boş abone kodunu ekrana getirecektir.
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Burada dikkat edilmesi gereken eğer HEX
olarak Abone Kodu verecek isek Abone No >=
A000 veya B000 gibi HEX olan seçeneklerden
birini seçmektir.

Rezerve Hesap Oluştur.
Bu bölüm otomatik olarak rezerve Abone Hesabı oluşturmak
için kullanılır. Örneğin 1450 ile 1670 arası Abone hesaplarını
bir bayimize satmış isek bu bölümden hızlıca bu aralıktaki
abone hesaplarını rezerve olarak oluşturmasını sağlarız.
A (hex) Kullanma
llanma işaretli ise Hesap numaraları oluştururken
A hex rakamı hiç kullanılmayacaktır demek.
1.Hanede HEX Kullanma demek Abone Numarası
Oluştururken A195 veya E199 gibi ilk hanelerde Hex Rakam
(A,B,C,D,E,F) kullanma demektir. Bu 2. ,3. Ve 4. Haneler
içinde geçerli bir açıklama.

Hesap Kodunu Değiştir : Abonenin abone kodu’nu değiştirmek için kullanılır.
Part No’sunu Değiştir : Abonenin Part Numarasını değiştirmek için kullanılır.

NOT: Eğer her şey normal ve alarm sinyallerini ekranda göremiyor iseniz HESAP
HESAP REZERVE, HESAP
PASİF veya abone TEKNİK SERVİS ÇALIŞMASI olarak işaretlenmiş olabilir.
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Bölgeler :

Buradan aboneye ait alarm bölgelerinin tanımı yapılır.
Örneğin
001 Giriş Manyetik Kontak
002 Giriş PIR Dedektör
003 Salon PIR Dedektör gibi.
WEB Link (IP) bölümüne ise bu bölgeye takılmış olan bir IP kamera veya IP de erişimli bir DVR cihaz
var ise alarm anında bu cihaza bağlanıp kamera görüntülerini almak için kullanılacak link (bağlantı)
girilir.

NOT : Bölge Numaralarını Mutlaka 3 haneli olarak girin. (Örn: 001 002 003 gibi )
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 Sistem Kullanıcıları :

Sistem kullanıcılar; Abonenin alarm sisteminde şifresi olan ve alarm sistemini kurup kapatan
kişilerdir.
Panel Sıra No : Kullanıcının Alarm Panelindeki Şifresinin kayıtlı olduğu sıra numarasıdır. Ve programa
Mutlaka 3 haneli olarak girilmelidir. Örn( 1.Kullanıcı ise 001 16. Kullanıcı 016 40. Kullanıcı 040 gibi)

Not:: Abonenin güvenliği için mutlaka parola veriniz ve bu parola kesinlikle
abonenin şifresi olmasın. Ve Kullanıcılardan
Kullanıcılardan en az bir adet telefon numarasını
alınız.
 Haber Verilecekler :
Bu kişiler alarm durumunda öncelik sırasına göre aranacak kişilerdir.
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Bu bölümde de haber verilecek kişilere mutlaka parola belirleyiniz. Ve alarm ihbarının yaparken doğru kişi
kiş ile mi
görüştüğünüzü parola teyidi yaparak emin olunuz.
Bura da bu aboneye SMS gönderilecek ise SMS kime gidecek ise o kişinin adının karşısındaki SMS kutucuğunu
mutlaka işaretleyiniz.

 Açılış Kapanış Saatleri :
Bu bölüm, abonenin alarm sistemini haftanın
haftanın hangi günlerinde saat kaçta kurup saat kaçta kapattığının
girişinin yapıldığı bölümdür.
Ayrıca bu bölümden abone sistemini hangi günler kapalı tutacağı bu bölümden girilir.
Eğer Kapalı gün tanımlı günde abone içeri giriş yapar ise sistem (HCL) KAPALI GÜN
GÜN diye alarm sinyali
düşürür. Bu sinyal tanımlı saatler dışında içeri giriş yapıldığında da düşer. Ayrıca Tatil günlerinde içeri giriş
yapıldığında da da aynı sinyal alarm olarak düşer.

NOT : Eğer Tatil Gün Kontrol kutucuğu işaretli olmaz ise bu abone için tatil günleri
kontrol edilmez ve bu abone için tatil günlerinde kapalı gün alarmı düşmez. Fakat
Kapalı günlerde ve mesai saatleri dışındaki kontroller yapılır. Ve Alarm düşer.
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Aboneye Özel Tatil Günleri Bu
Bölüme Girilecektir.

Program sabitlerinden meslek grubuna göre tatil günü kontrol yap işaretli
retli ise abonenin mesleği genel tatil
tanımlarında girilen tatil günü bu meslek için işaretlenmiş ise bu aboneye işaretli tatil günlerinde (HCL) KAPALI
GÜN alarmı düşecektir.

Özel Not:

Özel Notun Girileceği Alan.

Bu Bölümden Aboneye özel açıklama notu girilir. Bu not Trafik List gelen sinyal seçilince görüntülenir. Operatör
burada girilen notu dikkate alarak abone ile ilgili işlem yapar.
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 Sinyalleri :

Aboneye Gelen Sinyallerin listesi görüntülenir.

 Loglar:

Yapılan değişikliğin detayı

Bu bölümde seçili abone üzerinde operatörlerin yaptığı değişiklilerin kayıtları görüntülenir.
Operatör : değişikliği yapan operatörün adı
Tarih : işlemin yapıldığı tarih
Tablo : işlemin yapıldığı database tablosu
İşlem : yapılan işlem açıklaması (Ekleme,Dilme,Düzeltme v.b.)
Bu bölümden ne gibi değişikliklerin yapıldığını anlamak için bir önceki kayıt ile bir sonraki kayıtları
karşılaştırmanız gerekecektir.

13

Hızlı Telefon No, Faks No ve E-Posta
E
Adresleri Girişi

Bu bölümden abonelerin eksik olan telefon no, faks no, e-posta
e posta adresleri gibi bilgileri hızlıca girebiliriz.
Ekran üzerinde Fare’nin
n sağ tuşu kliklenince aşağıdaki menü ekrana gelir.

Kart Görünümünde Aşağıdaki ekran karşımıza gelir.

Bu alandan daha rahat bir bilgi giriş ekranı elde etmiş oluruz.
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Eksik Girilmiş Bilgi Raporları :

Bu bölüm abonelere girilen bilgilerden eksik olanları hızlıca raporlamamızı sağlayan bölümdür.
Bölgeleri Girilmemiş Abonelerin Listesi
Kullanıcıları Girilmemiş Abonelerin Listesi
Haber Verilecekler
erilecekler Girilmemiş Abonelerin Listesi
Firma Yetkilileri Girilmemiş Aboneler
Web Parolası Girilmemiş Abonelerin Listesi
Test Sinyali Girilmemiş Abonelerin Listesi
Hat Güvenlik Saati Girilmemiş Abonelerin
Aboneleri Listesi
Abonelik Başlama Tarihi Girilmemişler
Abonelik Bitiş Tarihi Girilmemişler
Mesleği Girilmemiş Aboneler
Sistem Telefonu Girilmemiş Aboneler
Raporlama Hesap Türü Girilmemiş Aboneler
Hiç E-posta
posta Adresi Girilmemiş Aboneler

: Ekrandaki raporu yazıcıya döker.
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Pasif Abonelerin Listesi
Teknik Servisteki Abonelerin Listesi
Rezerve Abonelerin Listesi
Geç Kurma Takibii Yapılmayacak Aboneler
Geç Kapama Takibi Yapılmayacak Aboneler
Geç Kapama Takibi Yapılacak Aboneler
Geç Kurma Takibi Yapılacak Aboneler
Geç Kurması Ertelenmiş Aboneler
Alarm Sistemi Kurulu Aboneler
Alarm Sistemleri Kapalı Aboneler
Sinyal Gelmeyen Aboneler (BTP)

Bu Formu kapatır.

Bayi Kartı :

Firma Logo’su
buraya
girilecek

Teknisyenler buraya girilecek

Bu karttan alarm merkezimize alarm bağlayan teknik servis firmalarının firma bilgileri ve teknisyenleri girilir.
SMS gönderilsin kutucuğu işaretli olur ise teknik servis formları sms olarak bu bayi’ye gönderilebilir.
Teknisyenlerden hangisine sms gidecek ise isminin karşısına
karşısına gelen SMS kutucuğu işaretlenmiş olmalıdır.
Not: Abonenin güvenliği için mutlaka teknisyenlere parola veriniz. ve bu parolayı kesinlikle
teknisyen sisteme her müdahale ettiğinde sorun. Ayrıca Teknisyenlerden en az bir adet telefon
numarasını alınız ve sisteme kaydediniz.
kaydediniz
Logo eklemek için logo alanının üzerinde Fare’nin sağ tuşunu
u klikleyin aşağıdaki menü açılacaktır.
Bu menüden Load ile bir jpeg resim yükleyebilirsiniz veya clipboard ‘a kopyaladığınız
Resim dosyasını bu alana yapıştırarak ta logoyu
logoy koyabilirsiniz.
Burada dikkat etmeniz gereke 2 nokta var
1. Resim Jpeg (JPG) formatında olmalı
2. Logo dosyasının boyutu 64 K yı geçmemeli. (önerimiz 300x200 pixel ebat)
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Teknik Servis Formu

Bu abone için daha önce yazılmış teknik
servis formlarının listesi

Bu bölümden abonelerdeki sorunlar için teknik servis formu oluşturulur ve teknisyen firmaya (Bayi) sms veya
mail gönderilir.
: Teknik Servis Formu Ara
: Teknik Servis Formlarını Yazdır
: Teknik Servis Formunu Mail At
: Teknik Servis Formunu SMS ile Gönder
: Teknik Servis Formunu Kapat.

Sorun Giderildiğinde Sonuç Kısmından aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek sorunun giderildiğini
sisteme tanıtın. Böylece bayileriniz bayi modülü ile bağlandığında sisteminiz daha hızlı çalışacaktır.
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Önemli Telefonlar :

Bu bölüm alarm durumlarında aranacak öneli telefon numaralarıdır. Bunlar bölgesel jandarma,polis,
itfaiye,ambulans numaralarıdır.

Program Sabitleri :

Firma bilgileri alanına alarm merkezimizin firma bilgileri girilecek.
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Trafik List / Sunucu IP Adresi

Trafik sinyal raporu renkli yazdırılsın : Evet seçilir ise yazıcıdan renkler yazdırılmaya çalışılır. Eğer yazıcı siyah
beyaz yazıcı ise açık renkler görünmeyebilir. Siyah beyaz yazıcı kullanıyor iseniz bu alanı hayır seçiniz.
Trafik Sunucu
ucu Ip Adresi : Bu alana GetSignal programının çalıştığı sunucunun IP adresi girilmelidir.
Alan Kodunuz : (216) bu alana bulunduğunuz ilin / bölgenin telefon alan kodunu girmelisiniz. Sistem faks
gönderirken veya otomatik telefon araması yaparken burada yazılı
yazılı olan alan kodunu girilmiş telefon
numaralarından çıkararak aramayı gerçekleştirir.
Dış Hat Çıkış : bu alan otomatik telefon araması yapılırken eğer santral kullanıyor iseniz santralinizden dışarıyı
ararken hat aldığınız numarayı girmelisiniz. Bu bazı santrallerde 9 , 91 veya 701 , 702 , 703 gibidir.
E-Mail
Mail Gönderirken MS OUTLOOK EXPRESS’i kullan : Bu alan işaretli olur ise sistem göndereceği e-postalarda
e
OUTLOOK’a bağlanıp onun üzerinden gönderim yapacaktır. Eğer işaret olmaz ise sistem kendi üzerinden
üzer
epostaları gönderecektir.
Max. Sinyal Uyarı Adeti : Bir günde bir aboneden 24 saat içinde bu bölüme girilen miktardan fazla adette sinyal
gelir ise sistem (AOF ) ABONEDEN FAZLA SINYAL GELDI alarmını üretir. Bu adet 20 ile 30 aralığında bir değer
olmasını
asını öneririz. Bu alarmın amacı aboneye gelecek olan yüklü telefon fatura tutarının önüne geçmektir.
e-Mail
Mail giriş maskesi : bu alana maske girerek e-posta
e posta adreslerinde yapılacak giriş hatalarının engellenmesi
sağlanır. Eğer boş bırakır iseniz kısıtlama yok
y demektir.
Alarm Ekranı Görünsün : Bu alan evet seçilmiş ise düşen alarm sinyali ekranda pencere olarak düşer.
Alarm Detay Ekranı Görünsün : Evet Seçili ise Alarm düştüğünde daha detaylı bir alarm ekranı açılır.
Abone Sayısı fazla olduğu durumlarda bu ekranlar
ekranlar kullanımı oldukça yavaşlatır. fazla abonesi olan
alarm merkezlerinde kullanılması tavsiye edilmez.
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Sinyalleri Direk yazıcıya yazdır : Bu alan evet seçili ise gelen her sinyal paralel port üzerinden direk yazıcıya
gönderilir.
Trafik List Abone Cevap
p Tarihi : İşaretli olur ise Trafik List ekranında alarmın operatör tarafından cevaplanma
tarihi görünür.
Alarma Not Girmeden Geç : Bu alan işaretli olur ise operatör gelen alarmı not girmeden geçebilir eğer işaret
olmaz ise bu alanda gelen her alarma operatör
ope
not girmek zorundadır.
, Alarm var oldukça Ses Çal,
Meslek Grubuna Göre Tatil Günü Kontrolü Yap : Bu alan işaretli olur ise tatil günleri abonenin mesleğine göre
değerlendirilir. Bu durumda tatil günleri girildiğinde o tatil gününde hangi meslekleri için geçerli olacağını
seçmelisiniz.

Bu ekranda listelerde görüntülenmeyecek bayiler listelenir.
Trafik List :
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Gelen Sinyaller :

Abonenin Açılış
Kapanı Saatleri

Abonelerden Gelen Sinyallerin
Aktığı bölüm

Seçilen Abonenin Önceki Sinyalleri

Abonenin
Bölgeleri

Alarm Durumunda Aranacak
Aboneye Girilmiş Özel Not

Bu ekran abonelerden gelen sinyallerin izlendiği ekrandır. Bu ekranda abonelerden gelen sinyaller üst
bölümden sürekli akarak geçer. Alt Bölümde ise Üst bölümde tıklanan bir sinyalin detaylı abone bilgileri
görüntülenir. Eğer Program Sabitlerinde Alarm Detay
Detay Ekranı Görünsün işaretli ise aşağıdaki pencere ek olarak
ekranınıza açılacaktır.
Bu ekran alttaki ekranın biraz
daha kısıtlı halidir. Burada dikkat
etmeniz gereken konulardan biri
eğer sabitlerde mesaja not
girmeden geç işaretli değil ise bu
ekrandaki alarm için not kısmına
bir not girmeden bu ekranı
kapatamazsınız. En az 1
karakterlik bir şey girmelisiniz.
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En alt kısımdaki Sadece Alarmlar kutucuğu işaretlenir ise ekranda sadece sinyal tablolarında alarm olarak
işaretlenmiş sinyaller kalır. Önemsiz sinyaller ekrandan kaldırılır (Örn. Kurma, Kapama, Günlük Test Gibi.) Kalan
Sinyaller ise Önem arz eden Hırsızlık Alarmı, Yangın Alarmı Panik Alarmı gibi sinyallerdir.
Sadece Alarmlar İşaretlendiğinde Not Girilen (Yani cevaplanan alarmlar) sinyaller de ekrandan
ekrandan kaldırılır. Sadece
cevaplanmamış ve alarm olarak işaretlenmiş sinyaller ekranda kalır.
Bu ekranda herhangi bir sinyalin üzerinde Fare’nin
n sağ tuşu kliklenir ise aşağıdaki menü ekrana gelir.
Bu menü aracılığı ile mesaja otomatik not girişi veya manuel
man not girişi
yapılabilir. Aboneye SMS gönderilir. (Abone için SMS seçilmiş ise)
Teknik Servis Formu Yazılır,, Abonenin kartı açılır,Abonenin Önceki
Sinyallerine ulaşılır ve abonenin kullanıcıları ekranı açılır.
Mesaja Otomatik Not Gir Kısmında Aşağıdaki gibi Bir menü ekrana gelir.
Bu Menü sizin Tanımlamalar menüsünde Otomatik Not Tanımları
kısmında girdiğiniz notlardır. Bunlardan birini seçtiğinizde bu not
otomatik olarak operatör notu kısmına yazılır. Eğer bu notun
notun üzerinde değişiklik yapmak isterseniz o sinyalin
üzerine gelip Fare’nin
n sağ tuşu tıklanıp yine Bu menüden Mesaj’a Manuel Not Gir seçeneği seçilerek not
üzerinde değişiklik yapabilirsiniz.
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Mesaja Manuel Not Gir :

Bu bölümden mesaja manuel not girişi yapılır.
Operatör Mesaja 250 karaktere kadar manuel ve
otomatik not girişi yapabilir.
Yine bu alanda Fare’nin
n sağ tuşuna basılarak
yukarıda ki otomatik not giriş menüsü açılır ve
otomatik not seçilebilir.

Sinyal üzerinde Fare’nin sağ tuşuna
şuna basıldığında açılan menü eğer sinyal (CLL) Geç Kurma sinyali ise Menü
aşağıdaki gibi açılacaktır.
Bu menüde önceki menüye göre ek olarak Geç Kurmayı Ertele Menüsü eklenmiştir. Bu menüden gelen geç
kurma sinyali düştüğü saat’tin üzerine seçilen dakika yada saat kadar sonraya ertelenir.

Yani eğer geç kurma sinyalimiz 20:15’te düşmüş ise biz menüden 15 dakika ertele’yi seçer isek bir sonraki geç
kurma 20:30’da düşecektir. Bu sinyali de tekrar 20 dakika ertelersek sonraki geç kurma sinyali 20:50 de
düşecektir.
Açılış Kapanış Saatleri:
Trafik list ekranının orta sol tarafında seçilen sinyale ait
abonenin açılış kapanış saatleri, Kapalı günleri ve var ise
is geç
kurmanın kaç dakika ertelendiği görüntülenmektedir.
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Bu alandaki Y.G.K: (Yeni Geç Kurma) saati üzerinden Fare’nin sağ tuşuna basılır ise geç kurma erteleme menüsü
aşağıdaki gibi görüntülenecektir.
Bu menüden yapılan erteleme yukarıda yapılan ertelemeden
farklıdır. Yukarıdaki erteleme ertelemeyi yaptığınız saatten itibaren
seçtiğiniz süre kadar ertelenir. Bu bölümde yapılan erteleme ise
kurma saatinden sonra seçtiğiniz süre kadar ertelenir.
Yani burada
ada kurma saati 21:00 eğer menüden 10 dakika ertele
seçer isek yeni kurma saati 21:10 olur. Yukarıdaki anlatılan
menüden erteleme yapılsa idi ertelemenin yapıldığı zamandan
itibaren 10 dakika ertelenirdi.

Abonenin Bölgeleri :
Bu bölümden aboneye ait alarm bölgeleri görünür. Bu bölümdeki kamera
linki yazan yerde eğer girilmiş bir kamera linki veya IP numarası var ise
kamera ikonu tıklandığında program otomatik olarak İnternet Gezgininden
bu kamera linkine bağlanmaya çalışacaktır.

Trafik List Alt Barı
Bul : Sol kutucuğa yazılan aboneyi bulur.
Yazdır : Abonenin Önceki Sinyallerini
Yazdırır.
Kapat : Trafik List Ekranını Kapatır.

Bu bölümden hızlıca
abonenin önceki
mesajlarına ve detaylı
bilgilerine ulaşılır.
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Aramanın adına göre mi
koduna göre mi
yapılacağı buradan seçilir

Sadece Alarmlar işaretlenirse diğer alarm işaretlememiş
sinyaller ve not girilmiş sinyaller ekrandan kaldırılır
Sinyal Almayı durdur işaretlenir ise program database
güncellemesini durdurur ekranda ne kayıt varsa o şekilde
kalır. İşaret kaldırıldığında tekrar güncelleme başlar ve son
güncel sinyaller ekranda görünür.

Ekranda kaç adet sinyal
görüneceği filtre kriteri.
Not : bu rakam ne kadar
yüksek olur ise sistem o
kadar yavaşlar.

Filtre Ölçütü
Bu alanda
da ne seçilmiş ise ekrandaki
sinyaller ona göre filtrelenir.
Eğer Adet Seçilmiş ise Filtre Alanına
girilen adet kayıt ekranda görünür, Eğer
Diğerleri seçilmiş ise ekranda seçilen saat
kadar ki kayıtlar ekranda görüntülenir.

Tarfik List Ekranın Orta Bölümündeki
ümündeki Sayfa Kontrolleri :

Abonenin
Adresi

Abonenin Telefon Numaraları.
Bu ikon’a basılarak otomatik
telefon numarası aranır.
Not : Bu işlem Voice Modem gerektirir.

Yukarıda Anlatılan, Aboneden Gelen
Sinyaller, Abone Bölgeleri, Abone
Adresi, Aboneye Özel not gibi birçok
bölümün bir arada olduğu sinyale ait
detay ekranı

Alarm Durumunda
Aranacak kişiler
listesi

Alarm Paneli Hakkında Yardım
Verir.
Not : Yardım Alınabilmesi için
Tanımlamalar Panel Tanımları
ve Yardımları bölümünden
girilmiş olmalıdır.

Alarm Sistemini
Kullanan
Kişilerin Listesi

Abonenin
Günlük Test
Sinyalinin
Düştüğü
Saat

Aboneye yazılmış
teknik servislerin
listesi.

Abone’de Teknik
Servis Çalışması Var
Bu Alan
İşaretlenerek Abone
Teknik Servise Alınır.

Abonenin Teknik
Servis Firmasının
Detaylı Bilgileri

Bu bölümlerin ekran görüntüleri aşağıdaki gibidir.
Bu Ekranlardaki telefon alanlarının tümünde
bu telefon ikonu görünür. Bu ikona basıldığında eğer
bilgisayarınıza bağlı bir modem voice mevcut ise sistem otomatik olarak alandaki mevcut telefon numarasını
arayacaktır.

Aranacaklar :

Bu sayfa gelen alarmda kimlerin aranacağının detaylı listelendiği bölümdür.
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Sistem Kullanıcıları :

Bu sayfa gelen alarmdaki abonenin alarm sistemini kullanan kişilerin detaylı listelendiği bölümdür.

Yazılan Servisler :

Bu sayfa gelen alarmdaki aboneye daha önce yazılmış teknik servis formlarının listelendiği bölümdür.

Teknik Servis Firması :

Bu sayfa gelen alarmdaki abonenin teknik servis hizmetini veren firmasının detaylı bilgilerinin görüntülendiği ve
teknisyenlerinin isimlerinin listelendiği bölümdür.
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Sinyal Tabloları :

Bu bölümden sinyal tablolarını tanımları
nımları yapılır.
Sol bölüm alarm sinyal tablolarının isimlendirildiği bölümdür. Sağ tarafta ise gelen alarm kodlarının tanımlandığı
bölümdür.
Olay Kodu girildikten sonra Olay Açıklaması seçildiğinde aşağıdaki gibi bir seçim penceresi açılacaktır.
Bu gelen
n pencereden aşağıdaki bölümde anlatılacak olan Sinyal
Türlerinde tanıttığımız bir sinyal türü seçeriz.
Sinyal Türleri Hakkında detaylı açıklama için sinyal türleri bölümünü
inceleyiniz.
Olay Kodu: Alarm panelinin gönderdiği alarm olay kodudur.
Tip: Tip alanı bu alarmın renginin, açıklamasını, alarm verip
vermeyeceğinin tanımlandığı tip kodudur.
Olay Açıklaması: Seçtiğiniz Tip’in tanımında belirttiğiniz Alarm
Açıklamasıdır. Alarm Kutucuğu bu sinyal alındığında alarm verip verilmeyeceğidir.
Sorumlu : Bu olay Kodundan oluşmasında sorumlu olan birimdir.
•
•
•
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Panel: (akü azalması, Elektrik kesilmesi v.b.) Alarm kodundan panel sorumlu
Bölge: (Bölge alarmı,bölge pil azalması v.b.) Alarm kodundan bölge sorumlu
Kullanıcı: (kurma,kapama v.b.) Alarm kodundan kullanıcı
kul
sorumlu

Bölge/Kullanıcı : Eğer Aynı Kodlu alarmlarda farklı bölge numaralarında farklı mesajlar görüntülenecek ise
buraya bu mesaj için görüntülenecek bölge numarası girilecek. Farklılık yok ise 0 kalacak.
Bu bölümde yapacağınız değişiklikler sinyal
siny almanızı etkiler.. Eğer yaptığınız işten emin değil iseniz bu
bölümde değişiklik yapmayınız.

:Seçili Sinyal Tablosundaki tüm bilgileri hafızaya kopyalar.

:Hafızaya Kopyalanan tablo bilgileri seçili olan Sinyal Tablosuna yapıştırır.

: Seçili Sinyal Tablosunu yazdırır.
:Sinyal tablosu formunu kapatır.

Sinyal Türleri :

Bu bölüm sinyal tablolarında gireceğimiz alarm tanımlarının ne şilde ekrana düşeceğini tanıttığımız bölümdür.
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Kodu : Tanıtacağımız Sinyal tipine bir kod tanımlarız bu kod 3 Haneli olacaktır.
Sinyal Türü Açıklaması : Alarm düştüğünde ekranda görünecek olan alarm açıklaması.
Alarm : Ekrana düşen sinyal’in alarm verip vermeyeceği,
Önc. Sırası : (Öncelik Sırası). Gelen alarmların hangi öncelikle ekranda listeleneceği. En küçük olan numara
numa en
üstte görünecektir.
Alarm Tipi : Alarmın Hangi kategoriye girdiği.
Yazı Rengi : Alarmın ekrana düştüğünde yazı renginin hangi renk olacağı
Zemin Rengi : Alarmın ekrana düştüğünde zemin renginin hangi renk olacağı.
Bu bölümde yapacağınız değişiklikler
değişiklikler sinyal almanızı etkiler. Eğer yaptığınız işten emin değil iseniz bu
bölümde değişiklik yapmayınız.

Dikkat : Aşağıdaki Sinyal Tiplerinin Kodlarını Asla Değiştirmeyiniz silmeyiniz.
•
•
•

HCL
OPN
OPL

•
•
•

AOF
IAS
NSP

•
•
•

SGE
FAN
CLL

•
•
•

PTT
HBR
TSF

•

PTT

Alarm Sinyal Tipleri:
Bu bölüm Gelen Alarm sinyallerini Kategorilere ayırmak için
kullanılır. Açılış (Kapama), Kapanış (Kurma), Geç Açılış (Geç
Kapama), Geç Kapanış (Geç Kurma) Anlamına Gelir.
Kapalı Gün : Mesai saatleri dışında içeri giriş olduğunda
anlamına gelir.

Bu bölümde yapacağınız değişiklikler sinyal almanızı etkiler. Eğer yaptığınız işten emin değil iseniz bu
bölümde değişiklik yapmayınız.

29

Acil Raporlar :

Kurulu Sistemler

Bu bölümden alarm sistemi kurulu olan abonelerin listesi alınır.
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Kapalı Sistemler

Bu bölümden alarm sistemi kapalı olan abonelerin listesi alınır.

Gece Gelen Alarmlar

Bir
ir önceki gece gelen alarmların listesi alınır.
: Girilen tarih aralığında gelen
alarmları tekrar hazırla
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:Ekrandaki raporu yazdır

Günlük Test Sinyali Düşmeyen Aboneler :

bu bölümden günlük test sinyali gelmeyen abonelerin listesi alınır.

Bu bölümden yapılan seçime göre Günlük Test Sinyali Düşen Abonelerin listesi de alınır.
Abone Kartında girilen Günlük Test Saat Aralığı hanesindeki değerlere göre Test Sinyali Saat Aralığında
Düşmeyen Aboneler tıklandığında bu saatler aralığında ki kritere göre günlük test sinyali gelmeyen abonelerin
listesi alınır.
Abone Kartında girilen Günlük Test Saat Aralığı hanesindeki değerlere göre Test Sinyali Saat Aralığında
Aralığın Düşen
Aboneler tıklandığında bu saatler aralığında ki kritere göre günlük test sinyali gelen abonelerin listesi alınır.

: Bu formu kapat.
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Boş Abone Hesap No’ları

Bu bölümden sistemde kullanılmayan hesap no’larının listesi alınır. Hesap Nonun yanında hala sinyal geliyor ise
Sinyal geliyor uyarısı yazar. Sinyal gelmiyor ise BOŞ yazar
: Listeyi Yazdır

:Listeyi Hazırla

:Liste Hazırlamayı durdur.

:Bu Formu Kapat

E-Posta :
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SMS :

Uygulamalar :

Tanımlamalar :
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Kullanıcı İşlemleri :

Raporlar :
 Abone Raporları :

 Bayi Raporları :
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 Servis Raporları

 Sinyal Raporları :
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