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ALARMS MANAGER 
BRUGERVEJLEDNING - 
GENEREL 

3.0. HSYCO/ALARMS MANAGER – BRUGERVEJLEDNING - GENEREL 

Alarms Manager kan betjenes fra den type enhed du finder mest 

praktisk for dig, eller som du lige har i nærheden. Eneste krav er en 

moderne browser der understøtter HTML5. For at udnytte de 

enkelte betjeningsenheder optimalt, har vi udviklet web sider til 

betjeningen til skærme i liggende format (PC/Mac, tablet, TV 

skærm m.m.) og i stående format til smartphones (kan også 

benyttes til tablet der betjenes i højformat. 

http://www.mobbis.com/
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COPYRIGHT 
©2017 Mobbis Mobile Solutions 
 
Redigering af dette dokument er afsluttet 01.02.2017 
 
OM DETTE DOKUMENT 
Dette dokument giver brugere af Alarms Manager, en vejledning i daglig brug af systemet. Alarms Manager 
er et system til at give brugeren et samlet overblik og kontrol over fysiske tilstande baseret på målin-
ger fra forskelligt udstyr, samt mulighed for fremvisning af levende billeder fra tilsluttede video 
overvågningskameraer.  
 
 
VAREMÆRKER 
HSYCO er et en varemærke ejet af virksomheden Home Systems Consulting 
STRATO er et en varemærke ejet af virksomheden Home Systems Consulting 
IONO er et en varemærke ejet af virksomheden Home Systems Consulting 
HWg er et varemærke ejet af virksomheden HW-group 
Alle andre varemærker der måtte være nævnt i dette materiale respekteres 
 
VERSIONERING 
Dette dokument er baseret på HSYCO software version 3.6.x 
Dette dokument er baseret på Alarms Manager Projekt version 2.5.x 
Dette dokument har version 1.0 DK 
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Alarms Manager Betjening fra PC, tablet eller Smart-

phone 

INTRODUKTION 

Velkommen til Alarms Manager. Dette produkt giver dig det totale overblik og en ensartet me-

tode til at overvåge og styre fysiske tilstande i områder som du har ansvaret for. Du skal ikke 

bekymre dig om hvorvidt du har den rigtige app installeret, eller om du vil benytte en PC, en 

Mac eller en Linux computer, en Windows tablet eller en Windows Phone, en Android tablet eller 

en Android Phone, en Apple iPad, eller en Apple iPhone. Det eneste der kræves, er en enhed 

med en moderne browser. Dvs. at du i princippet kan betjene Alarms Manager på et fjernsyn, 

eller en spillekonsol, bare for at tage nogle lidt mere ualmindelige typer enheder. 

Alarms Manager udnytter nyere browseres implementering af HTML5, der er den seneste stan-

dard for visning af indhold på internettet. Mange af de betjeningsmetoder vi har vænnet os til 

når vi benytter apps, er nu også tilgængelige fra en almindelig browser.  

 ER DET IKKE NEMMERE AT BRUGE EN APP 

 NEJ, BETJENINGEN LIGNER FULDSTÆNDIGT DET DU ER VANT TIL MED APPS TIL 

TABLETS OG SMARTPHONES 

 HVAD MED KNAPPEN TIL AT STARTE APPEN FRA SKRIVEBORDET 

 DET ER IKKE NOGET PROBLEM. ALLE MODERNE SMARTPHONES OG TABLETS 

KAN GEMME EN BROWSERSIDE SOM EN STARTKNAP PÅ FORSIDEN 

Alarms Manager benytter en egen udviklet sikker protokol til udveksling af kommandoer mellem 

betjeningsudstyret og Alarms Manager udstyret. Du vil opleve nogenlunde samme korte reakti-

onstid når du f.eks. tænder en lampe fra din mobiltelefon, som når du tænder den same lampe 

fra stikkontakten. Prøv det.  

Du vil blive overrasket over reaktionstiden, når man tænker på, at når du klikker på “tænd 

lampe” funktionen på din mobiltelefon, skal kommandoen først sendes til din mobiloperatør via 

mobilnettet, som så sender den videre til internettet. Via din virksomheds internet IP adresse 

modtages kommandoen af en firewall der videresender den til Alarms Manager serveren. Denne 

vil nu videresende kommandoen via lokalnettet til den enhed hvor lampen er sluttet til et relæ. 

Lampen tændes! Relæet kvitterer for at handlingen er gennemført og ad samme kanaler, nu blot 

den modsatte vej, vil dette resultere i at den knap du klikkede på din smartphone, skifter indstil-

ling. På typisk under 1 sekund. 
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LOG PÅ ALARMS MANAGER 

Indtast følgende URL i en browser, afhængig af om der benyttes PC/tablet, eller smartphone: 

PC/tablet: https://xxx.xxx.xxx.xxx/hsycoserver/alarms2 

Smartphone: https://xxx.xxx.xxx.xxx/hsycoserver/alarms2small  

Efter indtastning af Alarms Manager adressen, kan det tænkes at følgende eller lignende ad-

varsel fremkommer. Acceptér blot denne advarsen. Alarms Managers certifikat er sikkert. 

 

 ALARMS MANAGER BENYTTER ALTID KRYPTERING, UANSET OM DIT FIRMA 

HAR ANSKAFFET ET SIKKERHEDS CERTIFIKAT TIL LØSNINGEN. I DE TILFÆLDE 

HVOR ET CERTIFIKAT IKKE ER ANSKAFFET, DANNER ALARMS MANAGER SELV ET 

CERTIFIKAT. DA DETTE IKKE ER UDSTEDT AF ET ANERKENDT CERTIFIKAT FIRMA, 

GENKENDER INTERNETTET IKKE CERTIFIKATET OG BROWSEREN VISER EN ADVAR-

SEL. ALARMS MANAGER CERTIFIKATET KAN ACCEPTERES HELT UDEN RISIKO.  

Du vil nu blive bedt om at indtaste en adgangskode i form af en 5 cifret PIN kode, efterfulgt af 

klik på [OK]. 
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 HVIS DET ER FØRSTE GANG DEN BENYTTEDE BROWSER ELLER ENHED ANVEN-

DES, BLIVER DU YDERLIGERE BEDT OM AT IDENTIFICERE DIG MED EN 14 CIFRET 

PUK KODE. HAR DU VÆRET LOGGET PÅ TIDLIGERE MED DENNE BROWSER, VIL 

PUK KODEN IKKE BLIVE PRÆSENTERET. 

 

Efter godkendelse bliver du nu præsenteret for systemets menu. 
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ALARMS MANAGER MENU 
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 ALARMS MANAGER ER UDVIKLET MED HENBLIK PÅ AT BLIVE BETJENT FRA 

TABLET OG SMARTPHONE. DE ALMINDELIGE BROWSER NAVIGATIONSFUNKTIO-

NER BENYTTES DERFOR IKKE. HVIS DU FORETRÆKKER DET, KAN DU DERFOR 

UDEN PROBLEMER BENYTTE BROWSERENS FULD-SKÆRM FUNKTION 

Adgang til de forskellige funktioner foregår ved at trykke med fingeren på symbolet for selve 

funktionen. Mus kan selvfølgelig også benyttes, men man klikker med musen de samme steder, 

som hvor man ville trykke med fingeren. I de skærmbilleder hvorfra man vil gå tilbage til menuen, 

vil der på de store skærmbilleder blive vist en pil i øverste venstre hjørne.  

 HVIS DER ER OPRETTET OMRÅDER (AREAS) I ALARMS MANAGER VÆLGES 

DET ØNSKEDE OMRÅDE FRA OMRÅDE VÆLGEREN I DET HVIDE FELT ØVERST I 

MENU BILLEDET FØRST. EFTER VALG AF OMRÅDE VIL ALLE TILSLUTTEDE SENSO-

RER, ENHEDER, KAMERAER, BRUGERE, GRUPPER OG LOGS BLIVE FILTRERET TIL 

KUN AT VISE DET DER VEDRØRER DET VALGTE OMRÅDE. DETTE GÆLDER ALLE 

MENU PUNKTER I ALARMS MANAGER. HVIS DER IKKE ER OPRETTET OMRÅDER, 

VIL OMRÅDEVÆLGEREN IKKE BLIVE VIST  

Alarms Manager menuen består af følgende punkter: 

 I/O devices 

 Sensors 

 Ping 

 Groups 

 Users 

 Log 

 Camera 

I/O Devices (Input/Output enheder) 

Dette menupunkt giver adgang til overvågning af sensorer og styring af relæudgange på in-

put/output enheder, der er tilsluttet Alarms Manager via virksomhedens lokalnet.  

Input (digitale indgange) 

Eksemplet i venstre side af illustrationen viser at der på én eller flere enheder i lokalnettet er til-

sluttet en rækker sensorer. Der vises et antal bevægelsessensorer, dørkontakter, en strømsensor 

på et køleanlæg og på lys i et serverrum og en røgsensor. Sensorer der er i alarmtilstand vises 

med rødt.  En alarmtilstand kan enten være ON eller OFF afhængig af sensortype. 
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Indstilling af alarmer 

            

Alarmering fra de tilkoblede sensorer, kan indstilles ved at klikke på den sensorer der ønskes ind-

stillet. På PC/Tablet tilføjes en alarm ved at klikke på <+> i afsnittet ”Alarm condition”. På smart-

phone klikkes på   (blyant) symbolet nederst til højre på siden. 

1. Sæt tilstanden ved hvilken alarm ønskes 

 Value ”equal to” (værdi lig med) ON eller OFF 

 Value ”different from” (værdi forskellig fra) ON eller OFF 

2. Vælg fra listen hvilken alarmgruppe alarmer ønskes sendt til 

3. Angiv evt. et emne for alarmen 

4. Angiv den valgfri tekst der ønskes fremsendt ved alarmtilstand  

5. Angiv med flueben om information om område og tidsstempel ønskes inkluderet i alarmen 

6. Angiv evt. forsinkelse af alarmen. F.eks. døren kan være åben i 30 sekunder uden alarm sendes 

7. Angiv et tidsinterval hvor alarm fra denne sensor ikke skal udsendes igen, selvom alarm konditionen 

igen kommer i alarmtilstand. Dette for at stoppe evt. ”alarmspam” 

Output (digitale udgange) 

Hvis et navn fra listen er en relæ udgang og denne er indstillet til at kunne betjenes, vil en ON/OFF 

knap automatisk blive vist for sensoren. Et klik på knappen vil ændre tilstanden på knappen. Ved 

at betjene denne funktion, er det muligt at tænde/slukke og starte/stoppe tilsluttet udstyr, f.eks. 

tænde/slukke lyset eller starte/stoppe en pumpe. 

Indstilling af alarmer 

Indstilling af alarmer på relæ udgange, foregår på samme måde som for indgange. 
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Automatisk aktivering af relæudgange 

I separat materiale beskrives hvordan INPUT sensorer og OUTPUT relæer kan kobles sammen i 

Alarms Manager, således at f.eks. et reserve køleanlægget tændes automatisk, hvis strømmen 

går på hovedanlægget. I denne situation vil der først blive sendt en alarm om at strømmen er 

gået på hovedanlægget og derefter en alarm om at reserveanlægget er blevet tændt. 
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Sensors (analoge sensorer) 

Et klik på menu punktet <Sensors> åbner funktionen til overvågning af tilsluttede analoge senso-

rer. Disse vil typisk være temperatur og/eller luftfugtighedssensorer, men andre analoge sensor-

typer (vandstand, strømstyrke, elektrisk spænding osv.) kan også være tilsluttede. 

I billedets venstre side vises en liste over samtlige tilsluttede analoge sensorer. Sensorer kan navn-

gives med logisk navne der passer til de fysiske placeringer. Navnene sorteres alfabetisk, hvilket 

gør det muligt at gruppere sensorer efter f.eks. placering. Se afsnittet om konfigurering. 

På PC/tablet er billedet opdelt med sensoroversigten som nævnt til venstre. Den sensor man 

klikker på vil derefter i højre side øverst sensorens fulde navn og den aktuelle temperatur- eller 

fugtighedsværdi. Alle viste værdier opdateres med sekundinterval. 

 

Grafisk overblik 

I midten af skærmbilledet vises en graf for den valgte sensor. Som standard vises en timeoversigt 

for den aktuelle dag forrest og med mørkere farve i baggrunden de tilsvarende værdier for den 

foregående dag.  

 

Der kan skiftes til måneds- og årsvisning, hvor der tilsvarende vises foregående måned, henholds-

vis år. Dagsvisningen er timeinddelt, månedsvisningen er dagsinddelt og årsvisningen er måneds-

inddelt. Bag den aktuelle visning ligger foregående dag, måned eller år vist med mørkere farve. 

Grafernes farvekoder skal forstås på følgende måde: 

 Blå farve angiver ved farvevisningens top den laveste værdi i den valgte visning 

 Gul farve angiver i farvevisningens top den gennemsnitlige værdi i den valgte visning 

 Rød farve angiver i farvevisningens top den højeste værdi i den valgte visning 
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Ved symbolet i grafens øverste højre hjørne er det muligt at vise diagram for en ønsket da/må-

ned/år. 

 

Alle sensorer opdateres løbende og værdier vises i realtid.  

      

          

De samme informationer kan vælges ved anvendelse af smartphone. Pga. det mindre og typisk 

opretstående skærmformat, har vi valgt at opdele informationen i flere skærmbilleder. I lighed 
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med betjeningen ved I/O Devices, klikkes på   (blyant) symbolet, for at fortsætte til indstilling 

af alarmtilstand og grafisk visning. Her kan grafer fremkaldes ved at klikke på et graf symbol. 

  

Indstilling af alarmer 

Nederst i billedets højre side Vises en oversigt over allerede indstillede alarmer. 

 

 

Klik på <+> symbolet for at oprette en ny, eller tilføje en alarmtilstand. Klik på en allerede eksiste-

rende alarmtilstand for at ændre den. 
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1. Sæt tilstanden ved hvilken alarm ønskes 

 Value equal to (værdi lig med) <Værdi> 

 Value different from (værdi forskellig fra) <Værdi> 

 Value is above (værdi er over) <Værdi> 

 Value is below (værdi er under) <Værdi> 

2. Vælg fra listen hvilken alarmgruppe alarmer ønskes sendt til 

3. Angiv evt. et emne for alarmen 

4. Angiv den tekst der ønskes fremsendt ved alarmtilstand 

5. Angiv med flueben om information om hvilket område alarmen kommer fra og tidsstempel 

6. Angiv med flueben om information om område og tidsstempel ønskes inkluderet i alarmen 

7. Angiv evt. forsinkelse af alarmen. F.eks. døren kan være åben i 30 sekunder uden alarm sendes 

8. Angiv et tidsinterval hvor alarm fra denne sensor ikke skal udsendes igen, selvom alarm konditionen 

igen kommer i alarmtilstand. Dette for at stoppe evt. ”alarmspam” 

Afslut ved at klikke på <Edit> 

En allerede oprettet alarmtilstand kan slettes ved at klikke på <-> (minus) symbolet 
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Ping (ping overvågning) 

Ping funktionen benyttes til at overvåge netværkstilsluttet udstyr. Ping funktionen er ikke be-

grænset til overvågning af udstyr anskaffet til at benytte med Alarms Manager, men kan be-

nyttes til overvåge alt der tillader at blive ping kontaktet, uanset om det er på lokalnettet, eller 

internettet.  

NB: Ping adresser oprettes ved at vælge værktøjssymbolet nederst til højre i menu billedet.  

Alarmeringstekster 

1. Skriv evt. alarm emne i ”Subject:”  

2. Skriv valgfri alarm tekst i ”Message:” 

3. Vælg om område og tidspunkt skal inkluderes i alarm teksten 

4. Vælg hvilke eller hvilken alarm gruppe(r) der skal modtage alarmer. De valgte gruppe-

navne markeres 
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På smartphone markeres den ping der ønskes oprettet en alarm tekst på, hvorefter der peges 

på (blyant) symbolet. 

1. Skriv evt. alarm emne i ”Subject:”  

2. Skriv valgfri alarm tekst i ”Message:” 

3. Vælg om område og tidspunkt skal inkluderes i alarm teksten 

4. Vælg hvilke eller hvilken alarm gruppe(r) der skal modtage alarmer. De valgte gruppe-

navne markeres 
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Groups (grupper) 

Menupunktet grupper benyttes til at oprette en vagtplan for en gruppe af alarmmodtagere. 

Brugere der skal modtage alarmer, tilmeldes én eller flere grupper (Se afsnittet om Users (brugere 

senere i vejledningen). 

 

    

I lighed med opbygningen af de øvrige menupunkter i systemet findes i venstre side af skærm-

billedet ved PC/tablet og på et skærmbillede for sig, ved smartphone.  
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Oprettelse/vedligeholdelse af vagtskema 

Oprettelse af en ny gruppe foregår ved at der klikkes på <+> (plus) symbolet. Ved betjening fra 

smartphone klikkes desuden på   (blyant) symbolet. Giv gruppen et navn og brug tabellen til 

at oprette en vagtplan med ugedage og klokkeslæt for tidspunkter for alarmudsendelse til grup-

pen.  

Som det fremgår af ovenstående billede, er der mulighed for at angive to forskellige tidsinterval-

ler pr. dag. 

Under tidsskemaet findes en afkrydsningsmulighed med betegnelsen: ”Receive system alarms”. 

Ved afkrydsning af denne vil den aktuelle gruppe, ud over sensoralarmer, desuden modtage 

alarmer om systemfejl. Disse kan f.eks. vedrøre kommunikationsproblemer vedrørende tilsluttede 

enheder, eller manglende forbindelse til internettet. 

 

 SOM EKSTRA TILBEHØR TIL ALARMS MANAGER, KAN TILKØBES EN MERE FLEK-

SIBELT INDRETTET VAGTPLAN. I DEN FLEKSIBLE VAGTPLAN KAN VAGTPERIODER 

TILDELES FULDSTÆNDIGT VAGFRIT VED AT ANGIVE FRA DATO/KLOKKESLÆT 

OG TIL DATO/KLOKKESLÆT FOR ET VALGFRIT ANTAL MOBILNUMRE. VAGTPLA-

NEN FUNGERER VED AT FØRSTE MOBILNUMMER MODTAGER ALARM MED SMS. 

HVIS MODTAGEREN IKKE SVARER INDENFOR AN ANGIVET TID, SENDES BESKE-

DEN VIDERE TIL NÆSTE MOBILNUMMER OSV. HVIS INGEN MODTAGERE SVA-

RER, KAN SYSTEMET SOM SIDSTE UDVEJ SENDE BESKEDEN TIL AT VALGFRIT AN-

TAL KATASTROFEVAGTER.  

DEN FLEKSIBLE VAGTPLAN KAN ANGIVES FOR EN HELT VALGFRI PERIODE 

(F.EKS. FLERE ÅR) 
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Users (brugere) 

Alarm modtagere oprettes i menupunktet ”Users”. 
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 BRUGERE I MENUPUNKTET USERS, ER IKKE BRUGERE AF SYSTEMET, MEN BRU-

GERE AF ALARMER, ALTSÅ ALARM MODTAGERE. BRUGERE AF SYSTEMET STY-

RES AF PIN OG PUK KODER, DER DEFINERES AF ADMINISTRATORER I SYSTEMETS 

ADMINISTRATOR FUNKTIONER 

Dette menupunkt er opbygget som de øvrige funktioner i systemet. Brugerne oprettes i en liste i 

venstre side af skærmbilledet på PC/tablet og i et separat billede på smartphone. 

Oprettelse/vedligeholdelse af brugere 

For at oprette en ny bruger klikkes på <+> (plus) symbolet. På PC/tablet fremkommer felter til 

indtastning i højre side af skærmbilledet. På smartphone klikkes på   (blyant) symbolet, hvor-

ved et nyt skærmbillede med felter til indtastning fremkommer. Felterne der kan udfyldes er: 

• Name (navn) Navnet på brugeren 

• Enabled (aktiv) Om brugeren er aktiv i vagtplanen eller ej 

• Group(s) (gruppe(r) Angiver alarmgrupper som brugeren er tilmeldt 

• E-Mail (email adresse) Brugerens email adresse med angivelse af om email adresse er aktiv 

• Phone (mobiltelefonnummer) Brugerens mobiltelefonnummer med angivelse af om nummeret er aktivt 

og angivelse af om der skal foretages et tomt telefonopkald samtidigt med SMS alarm (udsendelse af 

SMS alarmer og telefonopkald kræver tilsluttet GSM modem) 

 HVIS DER UDELUKKENDE BENYTTES DANSKE MOBILNUMRE, KAN SYSTEMETS 

ADMINISTRATOR INDSÆTTE LANDEKODE 45 I SYSTEMTS GRUNDINSTILLINGER. I 

MODSAT FALD SKAL 45 ALTID SKRIVES FØR MOBILNUMMERET (UDEN +, ELLER 

00 FORAN) 

• Telegram (notifikation) Brugerens Telegram nummer med angivelse af om brugere er aktiv eller ej.  

NB: Chat systemet Telegram® understøttes af Alarms Manager til udsendelse af push notifikationer til 

brugere med en Telegram konto. Telegram funktionen er beskrevet i separat materiale 

• Can send group massages (gruppe meddelelser) angiver om brugere kan sende gruppe meddelelser 

 ALARMS MANAGER KAN BENYTTES SOM SMS GATEWAY SOM BRUGERE 

MED MARKERINGEN ”CAN SEND GROUP MESSAGES” KAN BENYTTE.  

EKSEMPEL: DER ER OPRETTET EN ALARM GRUPPE DER HEDDER ABC. NIELS, 

KNUD OG HANS ER MEDLEMMER AF GRUPPEN. HANS ØNSKER AT MEDDELE 

GRUPPEN AT EN MODTAGET ALARM VIL BLIVE HÅNDTERET AF HAM. HAN SKRI-

VER EN SMS FRA SIN MOBILTELEFON MED BESKEDEN [ABC#JEG TAGER ALAR-

MEN]. FORMATET ER: [GRUPPENAVN#BESKED] (UDEN KLAMMER) 
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Log (Alarmoversigt) 

Menupunktet ”Log” er en hændelsesoversigt over alle alarmer modtaget fra tilsluttede sensorer 

og andre alarmer. Oversigten er listet med nyeste hændelse øverst og angivet med dato og 

klokkeslæt for hændelsen. 

Det er muligt at sende oversigten med email til valgfri email modtager. 
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Cameras (Overågningskameraer) 

Alarms Manager versioner uden kamera optagelse 

Menupunktet ”Cameras” vil i lighed med de øvrige menupunkter i systemet, vise en liste over de 

tilsluttede kameraer i venstre side af skærmbilledet. Det ønskede kamera vises ved at klikke på 

kameraets navn. Det valgte kamera viser live streaming billede. Afhængig af kamera type, vil 

der være ”knapper” til bevægelse og zoom funktioner. Symbolet  til venstre over billet, resul-

terer i en forstørrelse af billedet. Findes kun i PC/tablet versionen. 
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Alarms Manager versioner med kamera optagelse 
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Visse udgaver af Alarms Manager understøttelse af hændelsesbaserede kameraoptagelser. 

 På PC/tablet klik på <+> symbolet for at oprette en ny, eller tilføje en alarmtilstand. På 

smartphone klikkes på   (blyant) symbolet. 

o Vælg den alarm sensor der skal starte kameraet fra listen 

o Vælg om optagelsen skal starte ved ON eller OFF tilstand 

o Skriv hvor mange sekunder optagelsen skal vare  

Der kan vælges flere optagelsesindstillinger pr. kamera. 

Manuel aktivering af kamera optagelse 

Det er muligt manuelt at aktivere og deaktivere en optagelse 

Benyt knapperne til højre for billedet. 
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Configuration (konfiguration) 

 KUN BRUGERE MED ADMINISTRATOR PIN- OG PUK KODE HAR ADGANG TIL 

DETTE KONFIGURATIONSAFSNIT 

Som en finpudsning af betjeningsvenligheden af Alarms Manager, kan det være en god idé at 

udskifte eventuelt kryptiske navne på de tilsluttede enheders sensorer og evt. foretage andre 

små konfigurationsændringer. 

Værktøjsknappen i nederste højre hjørne af menu oversigten, giver adgang til en dette.  

Konfiguration – faneblade 

 I/O Devices (digitale indgange (ON/OFF, YES/NO osv.)) og relæ udgange 

 Sensors (analoge sensorer ((temperatur, fugt, strøm, CO2 osv.)) 

 Pings (forespørgsler på om IP adresser er aktive og giver svar) 

 Cameras (kamera indstillinger) 

 Areas (angivelse af områder/placeringer) 

 General (generelle indstillinger) 

Fanebladet I/O Devices 

Ved klik på værktøjssymbolet fremkommer det første faneblad der er en oversigt over alle til-

gængelige digitale indgange og relæer. Sensorer der er aktiverede (enabled) vil være vist med 

hvid skrift. Deaktiverede sensorer vil være vist med grå skrift.  

• ID (teknisk navn) Navnet på sensoren bestående af enhedens navn og sensorens navn på enheden 

• Name (alias) Et valgfrit navn der alle steder i alarms Manager erstatter det tekniske navn 

• Area (område) Angivelse af placeringen af sensoren. Area angivelsen kan udsendes sammen med en 

alarm 
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 ID I KONFIGURATIONSOVERSIGTEN ER VIST SOM ”ENHEDSNAVN.SENSOR-

NAVN”. DISSE ID’ER STAMMER FRA DEN OPRINDELIGE KONFIGURATION AF EN-

HEDERNE. 

 

 Klik på en sensor. Et af følgende typer billeder fremkommer 
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Det første eksempel vis et relæ. Det ses ved at systemet har tilføjet et flueben i feltet ”Writable”, 

hvilket vil sige at enheden med relæet accepterer at Alarms Manager kan ændre på relæets 

status på enheden. Relæet har en enten eller funktion (ON/OFF) der vises med markering i fel-

tet ”1/0 (ON/OFF)”. 

Det andet eksempel viser en vandsensor med 3 tilstande: Normal, Vand lækage og fejl i vand-

sensoren. At der er 3 tilstande betyder at sensoren ikke kan angives som en ON/OFF sensor. 

Derfor er de 3 tilstande angivet i ”Custom” feltet, hvor 0 er angivet som Normal, 1 er angivet 

som Leak og * betyder at alle andre tilstande er Error. Man kan selvfølgelig skrive danske tekter 

hvis man ønsker. 

Fanebladet Sensors 

Det andet faneblad er en oversigt over alle tilgængelige analoge sensorer. Sensorer der er akti-

verede (enabled) vil være vist med hvid skrift. Deaktiverede sensorer vil være vist med grå skrift.  

• ID (teknisk navn) Navnet på sensoren bestående af enhedens navn og sensorens navn på enheden 

• Name (alias) Et valgfrit navn der alle steder i alarms Manager erstatter det tekniske navn 

• Area (område) Angivelse af placeringen af sensoren. Area angivelsen kan udsendes sammen med en 

alarm 

 

Klik på en sensor. Et af følgende typer billeder fremkommer 
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 Skriv det ønskede alias navn på sensoren 

 Vælg det ”Area” (område) som sensoren er tilknyttet 

 Angiv om sensoren skal være aktiv (enabled) eller ej ved at sætte eller fjerne flueben 

 Value er sensorens værdi. Denne værdi kan angives f.eks. angives com ”C” for celsius, % 

som relativ luftfugtighed, ”V” ved volt, ”mA” ved milliampere osv. 

 Minimums- og maksimums værdi kan angives, men det er ikke nødvendigt. Værdierne 

her har ingen effekt som grænseværdier ved alarmering. 

 ”Apply transformation value” sættes kun hvis sensoren ikke leverer data som de endelige 

værdier. En temperatur sensor vil typisk levere temperatur data, men visse temperatur 

sensor typer (ofte pt100 og pt1000 sensorer), leverer mA værdier og disse skal oversættes 

til f.eks. celsius. Dette gøres i dette felt. Spørg team Mobbis om de rigtige værdier for de 

pågældende sensorer 

  Markeres feltet ”Create data logger” med flueben, vil Alarms Manager automatisk ge-

nerere et søjlediagram over værdierne angivet ved timer/dag, dag/måned eller må-

ned/år. Og gemme disse data 

 Angiv hvor længe data skal gemmes i loggen (antal dage) 
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Fanebladet Pings 

 

 

Ping funktionen benyttes til at afsøge om udstyr med IP adresser svarer på såkaldt Ping fore-

spørgsel. Metoden kan anvendes til at konstatere om et apparat, en computer eller andet ud-

styr er i live. Vær opmærksom på at der findes udstyr der kan indstilles til ikke at svare på Ping. 

Ping parametre 

Adresser til Ping funktionen indtastes og vedligeholdes på denne konfigurationsside. Siden viser 

en oversigt over allerede indtastede adresser. Der kan både indtastes LAN og WAN adresser, 

samt URL’s. Ved ændring af en eksisterende adresse klikkes på linjen der ønskes ændret. Ved 

ny oprettelse klikkes på Plus ikonet øverst til højre. Følgende fremkommer: 
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 Tast parametre til ping overvågning 

 Indtast IP adresse, eller URL på den enhed der ønskes overvåget 

 Indtast et genkendeligt navn (alias) på enheden 

 Vælg enhedens placering 

 Angiv ”Enabled” hvis overvågningen skal være aktiveret 

 Angiv ”Interval”, dvs. hvor ofte skal enheden pinges 

 Angiv ”Alarm on xx mised ping” dvs. der alarmeres hvis enheden ikke svarer ef-

ter det angivne antal ping 

Fanebladet Cameras 

Navngivning af tilsluttede kameraer kan angives i dette afsnit. Siden viser en oversigt over in-

stallerede kameraer. Klik på et kamera for at foretage navneændring. 

 

 Foretag navne ændring 

 Skriv det ønskede kamera alias navn i ”Name” feltet 

 Vælg hvilket område (Area) kameraet er monteret 

 Vælg om kameraet skal være aktivt 
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Fanebladet Areas 

 

Alarms Manager tillader at der oprettes et hierarki af områder for installationen. Areas kan be-

nyttes til f.eks. at oprette et hovedkontor og afdelinger der er knyttet til dette. Områder kan 

være underlagt andre områder, eller de kan være sidestillede. 

 ER DER OPRETTET AREAS (OMRÅDER) BENYTTES DISSE ALLE STEDER I ALARMS 

MANAGER. OPRETTES F.EKS. EN BRUGER MENS ET OMRÅDE ER VALGT, VIL 

DENNE BRUGER VÆRE TILKNYTTET DETTE OMRÅDE OG KUN DETTE OMRÅDE 

 

 OPRETTEDE AREAS (OMRÅDER) BLIVER SORTERET ALFABETISK. HVIS DER ØN-

SKES EN BESTEMT FREMVISNINGSRÆKKEFØLGE HVOR OMRÅDE VÆLGES, KAN 
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DET BETALE SIG AT BENYTTE EN BOGSTAVERING ELLER EN NUMMERERING, 

F.EKS. 1.0 TEKST, 1.1 TEKST, 1.2 TEKST, 2.0 TEKST, 2.1 TEKST, 3.0 TEKST OSV. 

 

 I SIMPELT OPBYGGEDE INSTALLATION, ER DET IKKE NØDVENDIGT AT OP-

RETTE ET OMRÅDE HIERARKI. OMRÅDET ”AREA1” ER OPRETTE SOM STANDARD 

OG KAN VÆLGES UDEN ANDET ER OPRETTET. OMRÅDEVÆLGEREN VISES IKKE 

HVIS DER IKKE ER OPRETTEDE NYE OMRÅDER 

 

 

 Opret et område hierarki ved at klikke på Plus ikonet øverst til venstre 

 Skriv navnet på området i feltet ”Name” 

 Angiv hvilket overordnet niveau dette navn er underlagt i feltet ”Parent” 
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General (generelle konfigurationer) 

 

 Foretag diverse konfigurationsændringer 

 Angiv hvor længe systemets hændelseslog skal gemmes 

 Skriv email adresse på afsenderen af systemmeddeleler og log filer. Email adres-

sen er helt valgfri og behøver ikke at være oprettet andre steder 

 Hvis den anskaffede version af Alarms Manager kan foretage kamera optagel-

ser, hvor lang tid skal optagelser så foregå efter man har startet en optagelse 

manuelt. (Hændelsesbaserede optagelser stoppes automatisk efter valgt peri-

ode ved alarm indstillingerne) 

 Angivelse af kommando der anvendes ved oprettelse af en Telegram konto 
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Wiring Editor (logisk sensor sammenkobling) 

Wiring Editor er beregnet til logisk at koble indgange på enheder sammen med udgange på 

samme eller andre enheder. På den måde kan man opnå at få en sensor der aktiveres 1 sted i 

netværket, til at tænde et relæ et andet sted i netværket.  

Wiring Editor er beskrevet i separat materiale.  
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