MyAlarmsis Sinyal Alıcı Modül
Myalarmsis Getsignal; receiverlardan gelen sinyalleri bilgisayarlar aracılığı ile IP üzerinden ve Seri
Portlar üzerinden database kaydeden programdır.
Gelen Sinyaller :

Sistem Durumu, Bağlı Receiverlar
ve sinyal gelmeyen receiverlar

Gelen Alarm Sinyalleri

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

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.

Gelen Ham Sinyaller :

Seri Receiver’dan Gelen Ham Sinyallerin Listesi

IP Receiver’dan Gelen Ham Sinyallerin Listesi

Gelen Arızalı Sinyaller :

Receiver’lardan Gelen Bozuk Sinyallerin Listesi
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Ayarlar Menüsü:

Receiver Ayarları :
Seri Receiverlar :

Receiver’lardan

Receiver Formatları

Bu bölümden Seri receiverlar ve bu receiverların format tanımları yapılır.
Bu bölümde yapacağınız değişiklikler sinyal almanızı etkiler. Eğer yaptığınız işten emin değil iseniz
bu bölümde değişiklik yapmayınız.
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IP Receiverlar :

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

Kurma Kapama Kontrol Ayarları:

Alarm Ses Dosyası : Alarm
Durumunda Çalacak ses dosyasıdır.
Alarm geldiğinde bu ses dosyası
alarm olara çalınır.

: Çalınacak ses dosyasını seç.
: seçili ses dosyasını çal.
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PC No Tanımlama :
Bu bölümden Sinyal Alıcı Pogramın çalıştığı bilgisayara Numara
verilir. Receiverlar tanıtılırken Hangi bilgisayara ait olduğu PC No
bölümüne girilir. Sinyal alıcı programı çalıştığında Bilgisayar
Numarasına göre receiver ayarlarını alır.

Program Menüsü :

Program Hakkında :
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Lisans :

Bu menüden deneme sürümü olan programınıza telefon aracılığı ile lisan alınır.
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