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TOOLBOX ROZHRANÍ

TOOLBOX

TOOLBOX slouží k ovládání a nastavování poplachových ústředen Videofied v cloudu Videofied.
TOOLBOX využijí zejména monitorovací centra a technici, kteří instalují W ústředny.

Snadná správa ústředen
Pomocí nástroje TOOLBOX se může technik vzdáleně připojit ke všem ústřednám, u kterých má udělené
povolení ke správě. Na dálku dokáže monitorovat jejich stav, zastřežit je nebo odstřežit, vyzkoušet jejich
fungování, upravit nastavení ústředny, případně použít její výchozí nastavení nebo se podívat na chování
ústředny za dobu jejího používání.
TOOLBOX zároveň umožňuje nastavit profily jednotlivých uživatelů a určit, která data mohou vidět a upravovat.
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Architektura uživatelských účtů
TOOLBOX ÚČET
PROFIL: Distributor systému Videofied
SPRÁVA ÚČTU:
– VYTVÁŘÍ PROFILY SPRÁVCŮ JEDNOTLIVÝCH SBS
– VYTVÁŘÍ ŠABLONY PARAMETRŮ

PROFIL
Technik 1

PROFIL
Správce 1

PLNÝ PŘÍSTUP DO TOOLBOXU
Vytváření a spravování skupin ústředen,
vytváření účtu techniků

OMEZENÝ
PŘÍSTUP DO
TOOLBOXU

SKUPINA
ústředen 1

SKUPINA
ústředen 2

PROFIL
Technik 2

OMEZENÝ
PŘÍSTUP DO
TOOLBOXU

SKUPINA
ústředen 3

Každá firma, která ústředny instaluje, nebo každé monitorovací centrum, které je spravuje, přistupuje
k TOOLBOXu pomocí TOOLBOX ÚČTU.
Každý TOOLBOX ÚČET má v prostředí cloudu VIDEOFIED jedinečné ID. Účty vytváří distributor systému
Videofied - NAM system, a.s.
Práva k přístupům jednotlivých uživatelů se definují v nastavení profilů. V nástroji TOOLBOX jsou k dispozici
dva výchozí profily – ÚČET: Správce a Technik.
Ve výchozím nastavení má profil Správce všechna oprávnění k zobrazení a úpravám v TOOLBOXu. Profil
Správce se automaticky založí prvnímu uživateli TOOLBOXu.
Dalším uživatelům se profily v TOOLBOXu přiřadí podle jejich oprávnění. SKUPINY ÚSTŘEDEN mohou být
spravované jedním nebo více uživateli, záleží na přidělených právech.
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Uživatelské účty
Zpět
Nastavení

Vyhledat ústřednu
Přidat ústřednu

Uživatelský účet
Jazyk

Správa ústředen
Správa uživatelů

Čeština

Změnit heslo
toolbox v1.2.0

Uživatelé
Skupiny
Profily
Nastavení účtu

První uživatel TOOLBOXu, kterému byl vytvořen TOOLBOX ÚČET, má automaticky nastavený profil jako
SPRÁVCE.
Profil Správce má přístup do všech záložek:
Vyhledat ústřednu
• Najde ústřednu podle sériového čísla nebo ID čísla pro PCO a otevře panel Nastavení/Správa
Přidat ústřednu
• Zaregistruje ústřednu do TOOLBOX ÚČTU a přiřadí ji do skupiny ústředen
Správa ústředen
• Zobrazí seznam ústředen
• Dají se zde zkontrolovat a stáhnout informace o spravování ústředen
• Dá se zde zkontrolovat a stáhnout historie akcí nástroje TOOLBOX pro každou ústřednu
Správa uživatelů umožňuje:
• vytvářet, upravovat nebo odstranit uživatelské účty
• vytvářet, upravovat, duplikovat nebo odstranit uživatelské profily: Správce; Technik, Vlastní
• vytvářet, upravovat nebo odstranit skupiny ústředen
Nastavení účtu
• Nastavení informací o účtu (adresa, jazyk, kontaktní informace)
• Vytváření šablon
Aktualizace všech ústředen v TOOLBOXu jsou zaznamenány do historie akcí TOOLBOX
(viz kapitola Historie akcí v TOOLBOXu).
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Profily a oprávnění
V závislosti na nastavených parametrech PROFILŮ lze udělit následující oprávnění:
Správa uživatelů: Upravit / Vytvořit / Smazat
• Uživatele
• Skupiny Ústředen
• Profily
Akce na ústřednách
• Kontrolní snímek
• Zastřežení (zapnutí) / Odstřežení (vypnutí)
• Omezení parametrů
Správa ústředen
• Přesun ústředny do jiné skupiny panelů
• Odstranění ústředny z cloudu VIDEOFIED (omezená funkce dle nastavení práv)
• Report o správě ústředny
• Historie akcí na ústředně - protokol událostí
Nastavení účtu
• Upravení / Vytvoření / Odstranění šablony
• Úprava informací o účtu
Správa uživatelů: Profily
Jméno
Správce
Popis
Profil správce
Akce na ústřednách

Správa ústředen

Zastřežení/Odstřežení ústředny

Zobrazit seznam ústředen

Vyfotit

Změnit skupinu u ústředny

Upravit uzamčené vlastnosti

Smazat ústřednu

Přizpůsobit nastavení rozhraní

Prohlédnout si zprávu o ústřednách
Prohlédnout si historii akcí ústředen

Správa uživatelů

Účet

Vytvořit/Upravit/Smazat uživatele

Upravit informace o účtu

Vytvořit/Upravit/Smazat skupiny

Vytvořit/Upravit/Smazat šablony

Vytvořit/Upravit/Smazat profily

Zobrazit historii účtu
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Správa ústředen
Tato záložka zobrazuje seznam aktuálních ústředen dostupných pro přihlášeného uživatele. Zobrazené údaje
obsahují sériové číslo ústředny, číslo účtu, skupinu, do které ústředna patří, a datum posledního přístupu na
ústřednu.
Kliknutím na ústřednu se otevře příslušné rozhraní ústředny. Zobrazí se základní informace o ústředně
a k dispozici jsou také následující funkce:
• Změna skupiny, do které ústředna patří
• Otevření historie akcí v TOOLBOXu
• Zobrazení logu přístupů k ústředně
• Otevření konfigurace ústředny (pouze pokud je ústředna připojena ke cloudu VIDEOFIED)
• Odstranění ústředny z cloudu VIDEOFIED
Zpět
Správa ústředen: Ústředna

Přidat ústřednu

Správa ústředen

Informace o ústředně

Změnit skupinu

Přidána kdy a kým

Skupina

Správa uživatelů
Jméno

Log údržby

Účet
Číslo účtu
Informace

Historie akcí v Toolboxu

Sériové číslo
Šablony
Typ ústředny

Nastavení ústředny

Historie
Firmware
Smazání ústředny
Stav spojení

Historie akcí v toolboxu
Rozhraní TOOLBOX ukládá každou akci, která byla na ústředně provedená (zastřežení/odstřežení, kontrolní
snímky, testy rádiového spojení a další). Historii akcí v TOOLBOXu lze stáhnout jako CSV soubor.
Správa ústředen: Historie ústředny
3/30/2018
Přístup 5 smazaný
Přístup ‘test@videofied.com’
‘test@videofied.com’
12:10:50
Přístup „Ing 2“ vytvořený
‘test@videofied.com’
Přístup ‘test@videofied.com’
12:09:50
Kontrolní snímek z kamery 2
Přístup ‘test@videofied.com’
‘test@videofied.com’
11:31:12
Test detekce
Přístup ‘test@videofied.com’
‘test@videofied.com’
11:30:37
Ústředna odstřežena
Přístup ‘test@videofied.com’
‘test@videofied.com’
11:30:20
3/23/2018
Změna vlastností: „Oblast (1) mód“
Přístup ‘test@videofied.com’
‘test@videofied.com’
11:06:08
Vytvořený přístup „test“
‘test@videofied.com’
Přístup ‘test@videofied.com’
11:05:40
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Nastavení ústředny
Pokud je ústředna připojená ke cloudu VIDEOFIED,
je možné ústřednu konfigurovat.
K dispozici jsou 3 záložky:
(Toolbox lze ovládat přes PC, tablet nebo mobil.
Níže uvádíme screeny z mobilu.)

test@videofied.com
Hledat

Stav ústředny
Údržba ústředny
Konfigurace

Stav ústředny

Zpět

Pokud je STAV pasivní, nelze provést žádnou interakci s ústřednou.
Všechny informace o stavu ústředny se zobrazují na jedné stránce.

Údržba ústředny

Nabídka Údržba ústředny umožňuje přístup ke spravování událostí
na ústředně. Záložka je rozdělena do dvou podzáložek:
Údržba: Ústředna
Zrušit změny na aktuální stránce
• Zastřežit/Odstřežit
Zrušit všechny změny
• Stáhnout záznam událostí
• Aktivovat/Deaktivovat programovatelné
výstupy
Použít šablonu pro konfiguraci
(lze zde také přečíst stav programovatelného vstupu)
Nastavení
• Test úrovně 2G3G
• Měření WLAN
• Nastavení data a času

Údržba: Připojená zařízení
Tabulka zobrazuje všechny informace o zařízení a jeho možnosti:
• Index
• Název
• Sériové číslo
• Typ zařízení
• Test rádiového dosahu
• Kontrolní snímky

Údržba: Ústredna
GSM/GPRS komunikace
Wlan komunikace

Vypnout ústřednu
Historie událostí na ústředně

Údržba: Zařízení
Zařízení 1: Hlavní vstup
Sériové číslo
Typ zařízení
Síla rádiového signálu
Bypass
Vyfotit snímek

Zarízení 2: Chodba
Sériové číslo
Typ zařízení
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Konfigurace

Z konfiguračního rozhraní má uživatel přístup jen k těm parametrům ústředny, ke kterým má nastavené
oprávnění v jeho profilu. V tomto rozhraní lze použít pro nastavení šablonu.
Zrušit změny na aktuální ...
Prohledat
Stav ústředny
Údržba ústředny
Konfigurace

Stav: Ústře

Zařízení
Jméno
Číslo účtu
Seriové čís..

Média
Typ zařízení
Stav spojení

Konfigurace: Zař

Hlavní vstup
Chodba
Hala

Zrušit všechny změny
Použít šablonu pro kon...
Nastavení
Nápověda

Recepce

Firmware

Stav zastřežení
RFID čipy / Kódy
Oblasti
Zařízení

Hlavní zdroj
Baterie
Stav spojení

Konfigurace šablony
Šablona je seznam definovaných parametrů, které lze uložit a použít pro několik ústředen.
V nástroji TOOLBOX ÚČTU si můžete uložit tolik různých šablon, kolik budete potřebovat. Počet šablon není
omezený.
Každý parametr, který lze v rozhraní TOOLBOX nastavit, si můžete v šabloně nadefinovat a použít ho na
jakoukoliv připojenou ústřednu.
Šablony může vytvářet, duplikovat, upravovat nebo mazat jen ten uživatel, který má nastavený profil jako
Správce.
Konfigurace účtu: Šablona
Jméno
Šablona 1
Popis
Test

Lokalizace

Média

Jazyk ústředny
Monitorování a údržba
Normy
V souladu s BS8243

Aplikace

V souladu s EN50131
V souladu s UL1610

Tísňová tlačítka

Interkom

Zastřežení a sirény (zvuková signalizace)

Tlačítko pro policii
Tlačítko pro lékařskou službu
Tlačítko pro hasiče
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Log údržby
Log údržby lze generovat prostřednictvím cloudu VIDEOFIED.
Přehledy lze generovat buď ručně:
Videofied

Zpět

Správa ústředen: Reporty

Datum reportu

Vytvořeno kým

Březen 30, 2018 11:30

nebo se mohou vytvářet automaticky:
Březen 30, 2018 11:30

Cloud

Automatický modul vytváří log údržby na základě předem určeného časového intervalu pro posílání.
Obsah zprávy:
• Základní informace o ústředně
• Stav ústředny
• Stav zařízení
Správa ústředen: Report
Informace o stránce
Informace o stránce

Stav ústředny
Březen 30, 2018 11:30

Vytvořeno kým
Číslo účtu
Sériové číslo

Baterie

OK

29031958

Spojení

WLAN

Vstupní hala

Typ

K dispozici

Cloud

E810461513080153

Jméno

Síťové napájení

Stav zastřežení

Odstřeženo

Mechanismus zastřežení

NOK

WIP210

Firmware

XLP.08.13.10.03859C

Typ

Jméno

Oblast

Klávesn...

KLÁVESNICE

ZÓNA 1

Kamera

ISMV

ZÓNA 2

Kamera

OMV

ZÓNA 2

Dveřní...

KONTAKT...

ZÓNA 3

Klíčenka

KF 240

Klíčenka

KF 240

Kamera

IMV

Detekce

Chyby

Baterie

Nadměrná sp...

ZÓNA 2

Oficiální zastoupení pro ČR a SR:
NAM system, a.s., U Pošty 1163/13, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá, ČR,
E-mail: info@nam.cz, www.nam.cz, Obchod: +420 596 531 140
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