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Foretag al overvågning og betjening fra din smartphone eller tablet 

Tekniske løsninger er ofte… ja, tekniske. Men sådan behøver det ikke at være. Alarms Manager er en be-

tjeningsmæssig genial løsning, der fremviser data fra fysiske tilstande og giver dig mulighed for manipulere 

med disse data, tilbyder at du kan knytte data sammen, så en hændelse ét sted der benytter én teknolo-

gi, kan tænde et relæ et andet sted, hvor der anvendes en helt anden teknologi og som sørger for at de 

rigtige mennesker bliver alarmeret, når hændelser opstår. Du kan overvåger næsten alt. Du kan styre næ-

sten alt. Du kan alarmere fra næsten enhver hændelse uanset om Alarms Manager er direkte koblet til 

hændelsen. Hvordan? Det vil vi forsøge at forklare i denne brochure. 

Hvilken branche henvender Alarms Manager sig til? 

INGEN, eller snarere ALLE 

Under ”motorhjelmen” på Alarms Manager ligger HSYCO, et sofistikeret styresystem der understøtter et mix 

af åbne og lukkede arkitekturer og en blanding af over hundrede kommunikationsprotokoller baseret på 

industristandarder, defacto standarder og producenters egne protokoller. 

Alarms Manager kan betjenes fra alle typer enheder der har en moderne browser 

Så du behøver ikke være tekniker for at omgås Alarms Manager i din dagligdag. Men teknikere er selvføl-

gelig alligevel velkomne. Selv eksperter har en gang imellem brug for at lade andre hjerner gøre arbejdet. 



Lidt om opbygningen af Alarms Manager 

Forestil dig at der er installeret en lang række sensorer for-

skellige steder i, eller udenfor virksomhedens netværk. Da 

Alarms Manager understøtter forskellige teknologier, kan 

disse sensorer være af forskellige fabrikater og udføre for-

skellige måleopgaver. Samme eller andre steder, er der 

kontakter, eller relæer, der sørger for at udstyr eller installati-

oner kører eller ikke kører. 

Du kan nu få et samlet overblik, eller vælge at se status for 

en bygning, en etage i bygningen, et rum på etagen, en 

installation i rummet, eller en enkelt sensor. Du kan også 

vælge at se en bestemt installation der gennemløber flere 

rum, flere etager, eller flere bygninger. Du bestemmer!  

Uanset visning, kan hver sensors status vises som overblik 

eller i detaljer, grafisk for analoge visninger og ved kontak-

ter og relæer med knapper, så der fra browseren kan tæn-

des og slukkes manuelt.  

Målinger og kontakter kan på en intuitiv måde knyttes logisk 

sammen, uanset hvor i netværket de er placeret. En vand-

sensor i Aalborg kan udløse start af en pumpe i Værløse, 

hvad man så end kan bruge det til. 

Alarms Manager fra førersædet 

Alarms Manager betjenes fra en browser i PC/tablet skærm-

format, eller smartphone skærm format. En browser er i dag 

ligeså interaktiv som apps og for-

delen er, at siderne til betjening på 

telefonen, automatisk opdateres, 

når de opdateres på centralenhe-

den. Både på formatet til tablets 

og smartphone formatet, er knap-

perne store og velegnede til finger-

betjening. 

Hvis der vælges et specifikt områ-

de, vil kun sensorer, relæer, alarm 

grupper, brugere osv. der tilhører 

det valgte område ses i oversigter-

ne. Vælges det mest overordnede 

område, ses alt. Vælg selv visning. 

I/O Devices (Måling og styring af 

digitalt udstyr)  

Målinger i advarselstilstand vises med rødt. Alarms modta-

gere kan indsættes. Relæ udgange kan manuelt betjenes. 

Sensors (Måling fra analoge sensorer)  

Oversigter over analoge indgange, enten som samlet over-

blik, eller opdelt i områder, så kun udstyr i et bestemt områ-

de (eller adresse) vises. Når der klikkes på en sensor, vises en 

grafisk oversigt for sensoren for den aktuelle dag, den sene-

ste måned, eller det seneste år. Der kan angives om alarm 

skal udsendes ved overskridelse af en fastsat grænseværdi. 

Ved alarm, vises sensornavnet med rødt. 

PING (IP forespørgsler)  

Der kan opsættes en liste med IP– eller  web adresser der 

ønskes overvåget. En adresse i alarm tilstand vil blive vist 

med rødt og der kan udsendes email og/eller SMS alarm. 

Users (Brugere der indgår i alarm grupper) 

Brugere oprettes med angivelse af de eller de foretrukne 

kommunikations former. Alarms Manager kan sende og 

modtage emails, SMS og Telegram notifikationer. Brugere 

tilmeldes medlemskab af én eller flere alarm grupper. Hvis en 

bruger skifter mellem firma og pri-

vat telefon, kan brugeren blot 

oprettes 2 gange og lade hver af 

brugerens konti være tilmeldt for-

skellige alarm grupper. 

Logs (Hændelsesoversigt)  

Viser en oversigt over udsendte 

alarmer (hændelseslog). Loggen 

kan sendes som email. Har man 

valg at få vist målepunkter i et 

område, vil det kun være hæn-

delser i det valgte områder der 

vises i loggen. 

Groups (Alarm grupper) 

Oprettelse af alarm modtager grupper. For hver gruppe kan 

der oprettes en vagtplan med 2 vagtperioder pr. dag. Vagt-

planen fungerer som en ugeplan med vagttider angivet pr. 

dag i ugen. Hvis der oprettes en alarmgruppe mens et områ-

de er angivet, vil alarmer kun blive udsendt til grupper der er 

oprettet indenfor dette område. De enkelte målepunkter 

kan referere til én eller flere alarm grupper. 

Camera (Video overvågningskameraer)  

Oversigt over samtlige tilsluttede kameraer, eller kameraer i 

et valgt område. Når der klikkes på et kameranavn vises live 

billede fra det pågældende overvågningskamera. Hvis der 

er tilsluttes et bevægeligt kamera, vil der være knapper til 

vertikal og horisontal bevægelse, samt  zoom.  For hvert ka-

mera kan der indtastes kriterier for optagelse. Optagelser 

kan være betingede af sensorer fra sensoroversigten. 

Access Control 

Access Control er et tillægssystem der integrerer adgangs-

kontrol med Alarms Manager. Menuen vil være skjult i syste-

mer der leveres uden dette system. 



Konfigurering af Alarms Manager 

I Alarms Manager skelnes der mellem den grundlæggende 

konfigurering, der er netværksopsætning af centralenhed 

og tilsluttede sensorenheder og de mere daglige admini-

strator indstillinger. Den grundlæggende konfigurering kan 

foretages af virksomheden selv. I de tilfælde hvor den tekni-

ske viden ikke er tilstrækkelig, kan Team Mobbis tilbyde at 

pre-konfigurere systemet inden levering, så det hele vil virke 

med det samme efter afslutning af den fysiske opsætning. 

Team Mobbis leverer altid detaljerede og brugervenlige 

danske vejledninger sammen med udstyret. Det er, med lidt 

teknisk flair, ikke vanskeligt at foretage grundkonfiguratio-

nen. Og opstår der problemer, sidder vi klar ved telefonerne 

og guider igennem konfigureringen. 

Den daglige administration 

Konfigurationsafsnittet er udelukkende tilgængelig for bru-

gere med administrator rettigheder. Administrationsafsnittet 

benyttes til at foretage detailkonfiguration af de enkelte 

enheder og sensorer. Dette præsenteres i logisk opdelte 

faneblade: 

I/O Devices 

Hver digitale indgang og 

relæudgang er automatisk 

oprettede fra systemets 

grundkonfiguration og vises 

med 1 sensor pr. linje i en 

oversigt. Når en linje væl-

ges, vises en række konfi-

gurationsmuligheder for 

den pågældende sensor 

der er tilsluttet ind– eller 

udgangen. Der kan tildeles et mere sigende navn end det 

tekniske navn fra enheden og der tildeles det område hvor 

sensoren er placeret. Ved relæ udgange kan man få opret-

tet en knap, så man kan betjene relæet fra web brugersnit-

fladen, både på PC/tablet og fra smartphone. 

Sensors 

Hver analoge sensor navngi-

ves ligesom de digitale med 

mere logiske navne. Enheds-

typen f.eks. °C, %, mA osv. 

skrives og der angives om 

datalogger med grafisk vis-

ning skal aktiveres. Der kan 

skrives hvor længe log filen 

skal gemmes.  

Ved sensortyper der måler 

værdier med 1-10V, eller 4-

20mA, kan værdierne kon-

verteres til de værdier der 

reelt skal fremvises. 

Cameras 

Overvågningskameraer kan gives mere logiske navne end 

de tekniske som de fik tildelt ved oprettelsen. 

Pings 

Logiske navne og 

område for place-

ring af det udstyr der 

pinges kan angives. 

Der kan desuden 

skrives et ping inter-

val, altså hvor ofte 

en IP adresse eller 

en URL skal pinges. 

Det er også muligt 

at sætte en para-

meter for antallet af 

ping der skal foreta-

ges, før manglende 

ping alarmeres. 

Areas 

Areas er et hierarki der f.eks. beskriver fysiske lokationer. Are-

as kan dog anvendes frit og behøver ikke at være niveau 

opdelt. 

Remotes 

Alarms Manager understøtter fjernt placerede sensorenhe-

der, der ikke indgår i direkte virksomhedens netværk. Disse 

enheder sender status på sensorer til Alarms Manager med 

specielt formaterede SMS beskeder. I dette faneblad opret-

tes enhederne med deres mobilnummer og der angives 

ligeledes et teknisk navn. Når en sensor kontrolenhed begyn-

der at sende data, oprettes automatisk datapunkter under 

fanebladene I/O Devices og Sensors. Her kan de navngives, 

få tildelt en placering, få aktiveres grafisk visning og hvad 

der eller måtte være nødvendigt for de enkelte sensorer. 

General 

Under General fanebladet findes en række parametre der 

ikke tilhører nogle af de beskrevne kategorier. 

File Scheduling 

I systemer der er leveret med udvidet vagtplan, vil der blive 

vist en ”knap” i konfigurationsafsnittet med link til en oversigt 

over alle de brugere der aktivt er på vagt. 

Wiring Editor 

Wiring Editor er en metode til logisk at knytte digitale indgan-

ge fra forskellige enheder sammen med relæ udgange på 

andre enheder. F.eks. vil man kunne indstille en vanddetek-

tor til at tænde en pumpe, selvom disse 2 funktioner sidder 

på forskellige enheder. Det er også muligt at starte en serie 

af aktiviteter, blot ved aktivering af én enkelt funktion. 



Hvordan hænger Alarms Manager sammen? 

En Alarms Manager løsning består af en Alarms Manager kon-

trolenhed og få eller mange datapunkter i lokalnet/

bussystemer/trådløse net af forskellige slags osv. 

Alarms Manager kontrolenheden består  først og fremmest af 

hardware. Dette hardware indeholder en computer i forskellig 

størrelse og kapacitet alt efter hvor 

omfattende et system der ønskes. På 

computeren kører styresystemet Linux 

i en minimumskonfiguration og i en 

udgave der er tilpasset typen af 

computer. Til løsning af alle Alarms 

Managers opgaver benyttes pro-

gramkomplekset HSYCO. Dette pro-

gramkompleks håndterer alle kom-

munikationsprotokoller, interfaces, 

snitflader, logikbehandling og me-

get andet. HSYCO har også en 

indbygget web server. Alarms Ma-

nager er en web applikation der 

trækker på alle de data der ind-

hentes og opsamles af HSYCO. 

Alarms Manager er udviklet af 

Team Mobbis og firmaet HSYCO - 

der står bag programkomplekset af 

samme navn - i fællesskab. Alarms 

Managers brugerinterface, der er 

udviklet til at blive betjent fra tablets og smartphones, har alle 

de funktioner der behøves i et avanceret system til overvåg-

ning af enhver tænkelig situation, styring af funktioner der kan 

betjenes, samt alarmering ved brug af forskellige niveauer af 

vagtplaner. 

I de tilfælde hvor det er muligt, 

indhenter HSYCO data fra data-

punkter fra tilsluttet udstyr. I de 

tilfælde hvor data sendes fra 

udstyr hvor direkte tilslutning ikke 

er muligt, foretages kontrol af 

udstyret enten ved at kontrollere 

en dataafleveringsfrekvens, eller 

ved at sende er-du-i-live fore-

spørgsler til udstyret. Alarmfor-

midling af udstyr der ikke har 

mulighed for at blive kontrolleret, 

kan dog også etableres. 

Mere end 100 protokoller, syste-

mer og fabrikater der leverer 

data, kan direkte benyttes i HSY-

CO. Alarms Manager kan vise data fra alle tilgængelige 

sensorer, uanset fabrikat og kommunikationsmetode, i sam-

me og ensartede oversigter. 

Andre Web applikationer 

Som en fuldt integreret del af Alarms Manager, kan vi leve-

re en adgangskontrolløsning kaldet; ”Access Control”,  ba-

seret på understøttelse af kontrolenheder fra HID og elek-

troniske dørhåndtag fra f.eks. ASSA Abloy (Ruko). HID og 

Ruko ejes begge af ASSA Abloy, som er verdens førende 

leverandør af låsesystemer til ethvert formål.  

Access Control arbejder direkte i HID systemet og giver alt-

så fuld kontrol med virksomheden adgangssystemer fra 

samme bruger interface som Alarms Manager. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre muligheder med HSYCO 

Alle HSYCO/Alarms Manager systemer, uanset størrelse,  

leveres altid med indbygget web udviklingsværktøj. På HSY-

CO’s hjemmeside ligge al information om web udvikling og 

udvikling af nye interfaces med bl.a., integration med an-

dre systemer, frit til rådighed. Virksomheder med egen ud-

viklingsafdeling, kan kvit og frit benytte alle disse værktøjer.  

Når det udviklede skal benyttes, skal det selvfølgelig foregå 

på hardware og HSYCO med licens der understøtter det 

udviklede. 

Licenser, Installation og support 

Når vi med HSYCO/Alarms Manager taler om licenser, dæk-

ker dette begreb primært om mængden af udstyr der kan 

tilsluttes og overvåges. Licensen bestemmer desuden mo-

del og kapacitet på det leverede udstyr. Licens betyder 

IKKE en løbende udgift på det leverede. Anskaffelsen og 

brugen betales som en éngangsafgift, så længe udstyret 

og løsningen anvendes.  

Vi har fremstillet detaljerede danske vejledninger til brug for 

konfiguration af det leverede. Hvis det ønskes kan vi levere 

løsningen pre-konfigureret, dvs. det leverede udstyr skal 

blot fysisk installeres og når der tændes vil alt fungere. Selve 

den fysiske installation, kræver kun elektriker hjælp, hvis der 

skal tilsluttes relæer ol. Til stærkstrøm. 

Vi yder email og telefonisk hjælp hvis egen installation dril-

ler. Ved større behov for assistance, anbefaler vi at tegne 

en supportaftale.  

Kontakt Team Mobbis: 3325 5858 / info@mobbis.com 


