Alarms Gateway er avanceret hardware gateway med en lang
række avancerede funktioner der konverterer meddelelser mellem SMS, email og Telegram Messenger. En driftssikker gateway

Installeres i virksomheden

Alarms Gateway
Hardware SMS gateway
Alarms Gateway er en hardware gateway
baseret på teknologien bag vores kendte
Alarms Manager system. I Alarms Gateway
har vi ”skruet op” for meddelelsesegenskaberne og reduceret overvågning og alarmering.
Her er en oversigt over de mange muligheder
i Alarms Gateway:

Hardware
Hardware enheden i Alarms Gateway er i DIN
format, hvilket betyder at den kan installeres
direkte i et EL skab, eller rack skab med et
rack beslag med DIN skinne (eller blot placeres på en hylde eller et bord).
Enheden understøtter 4 modems
og har 4 USB indgange med plads
til USB baserede
GSM modems. Enheden understøtter også 4 LAN baserede modems.
Er der behov for
mere, eller ønskes aktivering af funktioner til
videoovervågning, eller tilslutning af sensorer
til andre overvågningsopgaver, findes større
hardware modeller.

Failover/redundans
2 identiske Alarms Gateway enheder, konfigureret som Master og Slave, kan installeres i
netværket. Slave (altid identisk med Master)
overvåger konstant Masteren og overtager
såfremt den fejler. Benyttes netværksmodems
kan begge enheder deles om disse. Det er
under alle omstændigheder en god idé at
benytte mindst 1 modem der er direkte tilsluttet til enheden, så SMS udsendes selvom netværket fejler.
SMS udsendelse
Alarms Gateway understøtter flere metoder til
udsendelse af SMS:

Udsendelse via input mappe
Formaterede linjer i en tekstfil kan skrives til en
mappe, hvor disse linjer samles op og udsendes. Der er 2 metoder:
1. Teksten indeholder modtager mobilnummer (numre) og tekst
2. Teksten kan indeholde navne på modtagergrupper, samt en tekst
Udsendelse via Indgående meddelelser
Meddelelser der sendes til Alarms Gateway
bliver analyseret, og overholder teksten visse
regler, vil den blive videresendt til de angivne
modtagere. Alarms Gateway kan modtage
meddelelser som SMS, email eller Telegram
Messenger beskeder. Sendes til oprettede
modtagere i Alarms Gateway, kan systemet
frit konvertere mellem de 3 formater f.eks.:
SMS kan videresendes som email, Telegram
kan videresendes som SMS osv.
Udsendelse via modtagergrupper
Meddelelsesmodtagere kan tilknyttes en
modtagergruppe. Kun medlemmer af gruppen vil modtage beskeder i den eller de valgte formater.
Modtagergrupper har indbygget vagtplan.
Der er 2 niveauer af vagtplaner, hvoraf den
ene er en del af standard modtagergrupperne.
1. Standard vagtplanen er en ugeplan med 2
tidsintervaller pr. dag. Der kan oprettes uendeligt antal standard vagtplaner og de fungerer på den måde at modtagere tilmeldes én eller flere af de oprettede planer

2. Udvidet vagtplan er en plan som frit kan
skrives i Excel eller andre værktøjer der kan
skrive en tekstfil. Vagtlinjer med angivelse
af dato- og tidsintervaller kan frit skrives
med valgfri detaljering og planen kan have den varighed der ønskes. Dvs. at det er
muligt at lave planer for flere måneder eller
år hvis det ønskes. Eskalleringssystem er indbygget i denne type plan. Angives mere
end én modtager i et dato– og tidsinterval,
vil systemet udsende besked til det første
nummer, vente på svar i et angivet antal
minutter og herefter udsende til nummer 2
på listen, herefter nr. 3 osv. Tømmes listen,
udsendes fra en ”katastrofeliste” med et frit
antal modtagere. Mobilnumre der anvendes i den udvidede vagtplan, SKAL være
oprettede som brugere i systemet. Alarms
Gateway vedligeholder en liste over vagtnumre der står i vagtplanens datointerval.
Brugere der er de-aktiverede står på listen
men med grå skrift.

Alarms Gateway. Begrebet brugere benyttes
om alle der skal kunne sende eller modtage
meddelelser med systemet. (Undtaget er udsendelse direkte til mobilnumre via Alarms Gateway Input mappe).
Brugere er typisk personer, der ved at være
tilknyttede én eller flere modtagergrupper, er
aktive deltagere i systemet. Brugere kan imidlertid også være maskiner.
Hver bruger tildeles et navn der er helt frivilligt
og ikke behøver at være tilknyttet noget andet system. For brugeren angives de modtagerformater der ønskes for denne bruger; SMS,
email og eller Telegram . Man kan de-aktivere
en bruger og også individuelt de enkelte
modtagelsesformater. Brugere kan tildeles tilladelse til at sende såkaldte gruppemeddelelser, altså at kunne sende meddelelser til
Alarms Gateway med angivelse af én eller
flere modtager grupper.
Udgående meddelelser

Til- og framelding af vagt

Både PC brugere og mobilbrugere har browseradgang til systemet og kan ved angivelse
af et flueben, til og framelde sig en vagt. Det
er også muligt administrere sin vagtdeltagelse
med SMS. En bruger der framelder eller tilmelder sig en vagtdeltagelse, kan nemt meddele
dette til de øvrige medlemmer af en vagtgruppe ved at sende en meddelelse til gruppenavnet. Systemet finder selv de tilmeldte
brugere og udsender i brugernes foretrukne
meddelelsesformat som kan være SMS, email
eller Telegram meddelelse.
Meddelelsesmodtagere (Brugere)
Der kan oprettes et uendeligt antal brugere i

Modtagere der ikke er oprettede i systemet
kan modtage SMS meddelelser, hvorimod oprettede brugere frit kan vælge mellem flere
meddelelsesformater: SMS, email og/eller Telegram.
SMS meddelelser
Udsendelse af beskeder med SMS, er et foretrukket format i mange situationer. Selvom
SMS er et af de første metoder til korte meddelelser, som faktisk blev opfundet allerede
samtidigt med GSM mobilnettet, anses det
stadigt som et af de vigtigste og sikreste meddelelsesformater.
Alarms Gateway understøtter lange
(sammensatte) SMS. Ved udsendelse af SMS til

oprettede brugere, kan der for hver bruger
angives om systemet samtidigt med SMS og
skal foretage en opringning. Telefonens ringetone er ofte højere end SMS tonen.

gram bot som gør at Alarms Gateway som
”maskine” kan udveksle meddelelser, med de
mennesker der er tilmeldt. Hver bruger i Alarms
Gateway får tildelt en kode i systemet, der
kobler brugeren sammen med hans eller hendes mobilnummer, der benyttes som konto i
Telegram.

Email meddelelser
Til alarmeringsformål er SMS og Telegram nok
mest velegnet, men Emails har den fordel
frem for SMS, at det er et bedre format til dokumentationsformål. Alarms Gateway kan
sende emails og SMS samtidigt, så en alarmering modtages som SMS og dokumentationen
fortages med email. Men emails kan jo også
modtages på en mobiltelefon og afhængig
af telefonens opsætning, kan email selvfølgelig sagtens anvendes til alarmeringsformål.

Indgående meddelelser
Alarms Gateway understøtter indgående
meddelelser fra alle 3 meddelelsesformater.
Indgående meddelelser vil af sikkerhedsmæssige grunde, kun accepres fra afsendere der
er oprettede som brugere.
Husk at brugere også kan være maskiner. Det
betyder at Alarms Gateway f.eks. accepterer
at en printer, eller en router o.l. kan sende
meddelelser om driftsfejl til modtagergrupper
og dermed sikre at modtagere af meddelelserne kun udsendes til de der har vagt.
Konfiguration
IP adresse

Telegram Messenger meddelelser

Telegram er et relativt nyt format (må selvfølgelig ikke forveksles med det gamle indtelefonerede telegram, der blev modtaget og fysisk
uddelt af Post– og Telegrafvæsenet).
Det moderne Telegram Messenger system er
et instant messaging system ofte anvendes af
erhvervslivet, fordi meddelelserne er krypterede. Dette har derfor til gengæld betydet at
nogle lkke-frie lande, har forbudt brugen af
Telegram, fordi meddelelserne ikke står i klartekst.
Telegram Messenger benytter apps der installeres på PC, tablet, eller smartphone. I Alarms
Gateway har vi indbygget en såkaldt Tele-

Alarms Gateway skal tildeles en fast IP adresse
til virksomhedens LAN, Enheden har indbygget
web browser og kan synliggøres og dermed
betjenes fra internettet.
Sikkerhed
Af sikkerhedsmæssige grunde benytter browseren altid SSL kryptering. Hvis der ikke installe-

res et certifikat, opretter Alarms Gateway det
selv. Der benyttes to-trins login første gang
man logger på fra en browser. Efterfølgende
gange kan man nøjes med et enkelt login
trin, medmindre browserens cookies slettes.
Login består af en PIN kode på 5 cifre og en
PUK kode på 14 cifre. Med de 2 login benyttes en algoritme til at sammenholde de angivne værdier. Koden er praktisk tages umulig
at knække.

hele døgnet. Der kan oprettes vagtplaner til
administratorer, der udover de almindelige
udsendte meddelelser og modtager meddelelser om fejl i selve Alarms Gateway systemet.

Email

Brugere

Til udgående emails, benyttes virksomhedens
mail server, eller en anden valgfri SMTP server.

Brugere (meddelelsesmodtagere), oprettes
med valgfrit navn og de ønskede meddelelsesformater, samt hvorvidt SMS skal suppleres
med opringning og om brugere kan sende
gruppe meddelelser.

Indgående emails sendes direkte til Alarms
Gateway, der til formålet har egen SMTP funktion.
Valgfri email afsender adresse angives.
SMS
SMS udsendes og
modtages via tilsluttede GSM modems. Information om tilslutning og kommunikation til og fra systemet
angives. Det er muligt
at angive fast landekode, således at landekode ikke skal benyttes under brugen.

Telegram
Telegram skal aktiveres i systemet, hvis det ønskes anvendt og der skal oprettes en såkaldt
bot via Telegram systemet. Brugere der ønsker
at benytte Telegram sammen med Alarms
Gateway skal have en Telegram konto. Disse
skal for hver bruger aktiveres under brugeropsætningen.
Modtagergrupper (med standard vagtplan)
Modtagergrupper hvortil brugere kan tilknyttes, skal oprettes. De indbyggede vagtplaner
udfyldes med dage og tidspunkter for planen. Hvis dage afkrydses og der ikke udfyldes
tidspunkter, betyder det at alarmer udsendes

Udvidet vagtplan
Såfremt til udvidede vagtplan ønskes benyttet, skrives denne i et valgfrit værktøj der kan
gemme planen som en tekstfil, f.eks. Excel.
Denne gemmes i en mappe til formålet.

Modem overvågning
Modemtilslutning overvåges af Alarms Gateway og meddeles til Administrator brugere
med afkrydsning af systemmeddelelser, i en
tilknyttet vagtplan.
Som en ekstra sikkerhed
har Alarms Gateway en
indbygget Ping funktion. Denne er ikke begrænset til at overvåge
LAN modems, men kan
frit benyttes til overvågning af al LAN eller
WAN udstyr med tilgængelig IP adresse eller
URL.
Områdeinddeling
Alle funktioner i
Alarms Gateway kan
inddeles i såkaldte
områder (Areas). Områder kan oprettes
som et hierarki med
valgfri antal niveauer.
En vagtgruppe, en
bruger, eller andre
funktioner der oprettes i Alarms Gateway medens der er valgt et område, kommer automatisk til at tilhøre dette område og disse vil

udelukkende blive vist i Alarms Gateway, når
det pågældende område er valgt. Områder
kan benyttes som en del af den tekststreng
der skrives i meddelelser, der skal videresendes i Alarms SMS. Dvs. at man f.eks. Kan sende meddelelser til bruger 3, 5, og 9 i område
2, ved at sende én meddelelse til systemet.
Fjernsensorer

Pga. den avancerede SMS håndtering i
Alarms Gateway, er der integreret understøttelse af SMS baserede systemer. Hos Team
Mobbis har vi en avanceret SMS overvågningsenhed i vores produktsortiment, hvorpå
der kan tilsluttes sensorer til
alverdens
målinger. Status og overskridelser fra
målinger kan
rapporteres til
Alarms Gateway via SMS og resultater kan
vises i overskuelige oversigter med grafer og
data gemmes i log der kan downloades i Excel format til videre bearbejdning. Enheden
er særdeles anvendelig til overvågning af
fjerntliggende lokationer der ikke har lokalnet.
Har man selv tilsvarende udstyr og kan man i
dette udstyr selv bestemme tekstindholdet i
de udgående SMS’er, vil disse systemer også
kunne anvendes. Tal med én af vores konsulenter, hvis ovenstående er interessant.
Fremtidige muligheder

Alarms SMS kan senere opgraderes til overvågningsopgaver, både med sensorer og
med kameraer. Andre typer fjersensorer f.eks.
IoT sensorer, vil også kunne benyttes.

Alarms Gateway er en del af
Alarms Manager system komplekset
Alarms Manager er et systemkompleks til total
overblik, overvågning, styring, kontrol og alarmering af enhver hændelse og tilstand, der
kan måles eller på anden måde konstateres.
Meddelelses- og alarmeringsdelen af Alarms
Manager er et væsentligt element og det har
fra starten været hensigten at Alarms Manager også skulle kunne benytte denne del af
systemet, til at formidle meddelelser fra situationer der ikke direkte er overvåget af Alarms
Manager. Alarms Gateway er den informations gateway der kan begge dele, men er
målrettet mod at være formidlingssystem.
Alarms Gateway varetager kommunikation
og konvertering af meddelelser, mellem flere
meddelelsesstandarder.
Dagligdagen
foregår typisk uden at Alarms Gateway skal
betjenes. Det er almindeligt kendt at systemer
der sjældent betjenes, kan være svære at finde rundt i, når betjening ind imellem er nødvendigt. Det gælder ikke med Alarms Gateway. Al betjening er let og intuitivt. Alle
skærmbilleder er ensartet og logisk opbygget.

Kontakt Team Mobbis
Vores konsulenter sidder klar til at besvare
spørgsmål. Ring 3325 5858, eller skriv til
info@mobbis.com.

