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ÚVOD 

1Box používa mnoho rôznych hlavných a doplnkových služieb. V tomto manuáli si ich všetky 

predstavíme a naučíme sa ich ovládať. 

PONUKA 

Na klientskej stanici, kde je nainštalovaná aplikácia NET-G, je na ploche webový odkaz pomenovaný 

1Box. Po jeho otvorení sa nám zobrazí ponuka. Počet služieb sa môže líšiť podľa inštalácie. Vždy tu 

bude minimálne „Monitor“ a „Driver servis“. 
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MONITOR 

V záložke „Monitor“ je detailná mapa vašej inštalácie 1Box, ktorá slúži na zobrazenie stavu jednotlivých 

častí 1Boxu.  

Pokiaľ je na nejakej časti problém, zobrazí sa pod jej obrázkom červeným písmom „PROBLÉM“.  

Pokiaľ je daná časť v poriadku, zobrazí sa zelenou „OK“.  

Čo robiť v prípade problému s jednotlivými časťami, sa dočítate v manuáli 1Box mini monitor. 
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DRIVER SERVIS 

Driver servis je najdôležitejšia služba zo všetkých. Zbiera dáta z prijímačov (TF98P, NSG receiver, 

Zberná stanica…) a predáva ich do databázy.  

Po kliknutí na záložku „Driver servis“ vyskočí prihlasovacie okno.  

Natívne prihlásenie je pre všetky služby rovnaké, a to: užívateľ: „admin1“, heslo: „admin1“ bez 

úvodzoviek. Prihlásenie je možné uložiť do prehliadača, aby ste ich v budúcnosti nemuseli zadávať.  

Po prihlásení sa zobrazí záložka „Info“. Na tej vidíme aktuálny stav služby. Pokiaľ je všetko v poriadku 

vidíme všade „OK“.  

Ďalšia zaujímavá informácia tu je „Start time“, ktorá nám vraví kedy bol Driver servis naposledy 

reštartovaný, prípadne spustený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DRIVERS 

Na záložke „Drivers“ vidíme všetky prijímače, ktoré máme do 1Boxu pripojené, a ich stav. Tu na obrázku 

máme NAM460 rádiový prijímač, NSG teda prijímač vysielačov Reggae NSG, SAMBA, čo môže byť 

príjem ústrední pomocou SIA formátu, Videofied ústrední a podobne a SMS, čo je príjem pomocou SMS 

správ. Jednotlivé stĺpce sú načítané z databázy NET-G a v tej sú aj konfigurovateľné. Túto konfiguráciu 

vykonávajú technici produktové podpory NT a neodporúčame ju bez predchádzajúcej konzultácie s nimi 

meniť. 
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Po kliknutí na názov prijímača sa zobrazia jeho jednotlivé kanály.  

 

Najzaujímavejší je tu stĺpec „Objects“, ten nám hovorí, koľko máme v databáze nadefinovaných 

objektov pod týmto kanálom.  

Stĺpec „Filtered“ vypisuje počet správ, ktoré do databázy nezapísal, pretože sú tak nastavené.  

Stĺpec „Decoded“ zobrazuje počet zapísaných správ do databázy.  

Stĺpec „Filtered codes“ zobrazuje správy, ktoré sa nemajú zapisovať do databázy (toto sa použije pri 

prijímačoch tretích strán, napríklad niektoré prijímače posielajú periodický test z každého vysielača raz 

za minútu, čo by zbytočne zahlcovalo databázu, preto sa to dá takto odfiltrovať, doba kontroly tým nie 

je  narušená).  

„Formats“ je Formát príjmu dát z databázy NET-G (používa sa napríklad u drivere TF98-P). 

Stĺpec ID označuje číslo kanálu. Po kliknutí na názov kanálu sa nám zobrazí konkrétne objekty, ktoré 

sú pod týmto kanálom v NET-G nadefinované. 

 

Stĺpec „ID“ označuje ID pripojenia na kanáli, vľavo v HEX tvare a vpravo v DEC.  

„Name“ je názov objektu z databázy.  

„ID Sys“ je systémové ID objektu.  

„Frm code“ je Formát kódu alebo Konfigurácie z rozšírenej editácie.  

„Filtered codes“ sú Vybraté kódy z rozšírenej editácie.  

Stĺpce „Decoded“ a Filtered“ majú rovnaký význam ako na záložke „Drivers“, s tým, že platí len pre 

konkrétny objekt.  

Stĺpce „Check [min]“ je Timeout z rozšírenej editácie, jedná sa o nastavený čas kontroly spojenia 

s objektom pričom, pokiaľ počas tejto doby nepríde žiadna správa z daného objektu, vyhodnotí driver 

stratu spojenia. Hodnota je v minútach.  

Stĺpec „Last event“ zobrazuje dátum a čas, kedy bola z objektu prijatá posledná správa.  

„Timeout“ je čas zo stĺpce „Last event“ plus hodnota zo stĺpca „Check [min]“, pokiaľ do doby „Timeout“ 

nepríde z objektu žiadna správa, potom sa v stĺpci  
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„StateComm“ napíše s červeným podfarbením OutLimit. Pokiaľ správa do tej doby príde, bude tam 

zeleným podfarbením InLimit. Pokiaľ z objektu ešte neprišla žiadna správa, potom je tu s bielym 

podfarbením napísané Init. Pokiaľ nie je Timeout vyplnený, tak je pole „StateComm“ prázdne. 

Pokiaľ sa vrátime na úvodnú stránku záložky „Drivers“, máme tu ešte 

možnosť kliknúť na „Info“. Tu sa zobrazujú detailné informácie o stave 

driveru, predovšetkým jeho komunikácie. Pre každý driver, táto časť vypadá 

inak a slúži hlavne pre technikov produktovej podpory NT v prípade riešenia 

nejakých problémov. Vám sa môže hodiť informácia „Config port“ u 

rádiového a telefónneho driveru. Číslo z tohoto riadku sa zadáva do 

NetManageru respektíve TFcomu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVENTS A UPLOAD 

 

 

 

 

 

 

 

V záložke „Events“ vidíme posledných 50 správ prijatých driverom a celkový počet správ od posledného 

reštartu driveru (Sum events).  

Stĺpec „Time“ je čas príjmu správy. V stĺpci „F“ sa objaví pomlčka, pokiaľ sa jedná o vybratý kód. Stĺpec 

„Drv“ označuje číslo driveru v databáze. „Chan“ je číslo kanálu. „Obj“ zobrazuje číslo objektu 

(HEX/DEC). Stĺpec „Msg“ je číslo správy (HEX/DEC). „CodeX)“ sú kódy C1, C2, C3. Stĺpce „Fmt“, „Rep“ 

a „Pri“ slúži pre driver TF98 P a ich význam je popísaný v manuáli driveru TF98 P. Do stĺpca „Data“ sa 

v niektorých prípadoch vložia prijaté dáta (napríklad pri rádiovom driveri pri použití CID formátu na 66. 

kanáli). Do stĺpca „String“ sa vkladá textový reťazec SIA formátu. 
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Záložka „Upload“ je totožná, ale zobrazuje len správy, ktoré driver odovzdal do databázy. Nie sú tu teda 

vybraté správy, duplikované správy z GRT vysielačov, ktoré majú zapnuté párovanie správ a správy 

rádiových objektov, ktoré nie sú nadefinované v databáze. 

LICENCIA 

V záložke „Licence“ je vidieť licenčný stav všetkých driverov, maximálna povolená verzia, počet licencií 

a podobne. Táto záložka nie je pre vás ničím zaujímavá, jedine ak by mal hardwarový kľúč nejaký 

problém, tak by tu v stĺpci „State“ nebolo OK, ale DEMO. Záložka „Licence“ je u všetkých služieb 1Boxu 

a obsahuje podobné informácie, preto ju pri  nasledujúcich službách nebudeme spomínať. 

RELOAD 

Záložka „Reload“ je najdôležitejšia zo všetkých. Tu sa 

vykonáva reštart driveru, ktorý je nutné vykonať pri 

akejkoľvek zmene v rozšírenej editácii na záložke 

Pripojenie Tlačidlom Reštart driver reštartujeme, čím 

načítame zmeny z databázy NET-G do Driveru. 

LOGS  

Záložka „Logs“ zobrazuje posledných 100 

riadkov z logovacieho súboru Driver 

servisu. Pre užívateľa nemá veľký 

význam, používa sa pri hľadaní nejakých 

problémov alebo nejasností. Záložka 

„Logs“ je u všetkých služieb 1Boxu 

podobná, preto ju pri nasledujúcich 

službách nebudeme spomínať. 

DUPLICATE 

Záložka „Duplicate“ zobrazuje filtrované správy z GRT vysielačov, ktoré majú zapnuté Párovanie správ. 

Tieto vysielače sa poväčšine používajú na EPS systémy, kde je nutné mať dve nezávislé prenosové 

trasy. Správy potom chodia ako rádiovou cestou, tak aj GPRS. V NET-G sa vďaka párovaniu správ 

zobrazí len správa z toho driveru, z ktorého prišla skôr a tá druhá sa zahodí. Keby Párovanie správ na 

vysielači nebolo zapnuté, potom by každá správa bola v NET-G zobrazená 2x, a teda by aj poplachy 

musel operátor preberať 2x. Slúži to teda k zjednodušeniu práce a k menšiemu zahlcovaniu databázy. 

Význam tejto záložky pre užívateľa je veľmi malý a v ideálnom stave ju vôbec nevyužije. 
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SERVIS SMS A SERVIS MAIL 

Servis SMS slúži k vygenerovaniu SMS 

správ z objektov v databáze NET-G. Servis 

MAIL namiesto SMS generuje emaily, inak 

sú služby totožné. Obvykle sa zákazníkom 

posielajú správy o zastrážení objektu, 

alebo poplachy, prípadne sa technikom  

zasielajú poruchové stavy a tak podobne. 

Konfigurácie čo, kedy a komu posielať je 

plne v réžii správcu PCO a ako sa to 

nastavuje je popísané v manuáli 

„Spustiteľné objekty“. 

Po kliknutí na záložku „Servis SMS“ alebo 

„Servis MAIL“ budeme vyzvaní k zadaniu 

mena a hesla. Po prihlásení sa zobrazí 

záložka „Info“ na ktorej vidíme aktuálny stav 

služby. V časti „Stats“ musí byť v stĺpci 

„Value“ všade OK, s výnimkou riadku 

„Number of SMS/Mail sender“, tu je 

zobrazený počet odoslaných SMS, 

respektíve Emailov od posledného štartu 

služby. 

V časti „Control service“ vidíme, či je služba aktívna. Unsuspend na zelenom podklade znamená 

aktívny. Pokiaľ by bola služba suspendovaná (neaktívna), bolo by tu na červenom podklade napísané 

napríklad Suspend to s dátumom a časom do kedy je služba vypnutá. 

CONTROL 

V záložke „Control“ môžeme službu dočasne 

vypnúť. Nastavíme si dobu, počas ktorej 

chceme, aby bola služba neaktívna 

(v minútach) a klikneme na „Suspend“. 

Hodnota, ktorá je tu štandardne zobrazená, je zároveň maximálna doba vypnutia služby. Pokiaľ 

potrebujete službu vypínať na dlhšiu dobu, kontaktujte dohľadové centrum NT. V praxi sa toto vypínanie 

používa napríklad tak, že cez deň 1Box funguje bez obsluhy a posiela SMS alebo emaily rovno 
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zásahovej skupine a v noci, tu pracuje obsluha, ktorá službu vypne, pretože nepotrebuje odosielať SMS 

alebo emaily zásahovej skupine. 

NSG CONTROL 

NSG Control slúži ku vzdialenému ovládaniu výstupu REGGAE NSG. Vďaka tejto službe sa dajú 

výstupy ovládať, buď priamo z NET-G operátorom, alebo z mojePCO zákazníkom. Vo webovom 

zobrazení nie je nič dôležitého, je tam len záložka „Info“ a „Logs“.  

V NET-G vo Formulári výjazdov je tlačidlo 

„Výstupy REGGAE“ po kliknutí na neho sa 

otvorí okno NSG Reggae Control. Úplne dole 

bude napísané „Čaká na odpoveď od 

REGGAE…“. Akonáhle sa vysielač REGGAE 

spojí s NET-G zbelejú tri zaškrtávacie okienka 

v časti „Výstupy“ a dole sa napíše „Načítané“ 

s časom načítania.  

Prvé dve zaškrtávacie okienka ovládajú relé 

výstupy REGGAE (v prípade REGGAE mini 

funguje len prvé). Tlačidlo „Zakódované“ 

funguje len u REGGAE Alarm a REGGAE mini 

alarm a ako názov napovedá, zastráži systém. 

Odoslanie požiadavky sa vykoná zaškrtnutím 

okienka a kliknutím na tlačidlo „Odošli zmenu“.  

Výstupy REGGAE si vo formulári výjazdu 

môžete pomenovať, ako potrebujete. S vami zadaným názvom sa potom budú zobrazovať aj užívateľom 

v mojePCO. 

PBX-CRI 

PBX je virtuálna pobočková telefónna 

ústredňa umožňujúca nahrávanie hovorov 

a ich priraďovanie k jednotlivým objektom 

v NET-G. Ako sa s týmto modulom pracuje 

v NET-G je popísané v manuáli NET-G pre 

operátorov. Tu si vysvetlíme, ako sa 

používa webové rozhranie služby. 

Po kliknutí na záložku „PBX-CRI“ sa objaví 

prihlasovacie okno. jednoduché 

prihlasovacie údaje sú: meno: admin, 

heslo: admin. 

Jednotlivé hovory tu vidíme v riadkoch. 

Obrázok v prvom stĺpci označuje stav 

hovoru, teda či bol spojený, zmeškaný a 

podobne. Význam jednotlivých obrázkov je vysvetlený vpravo v časti Stav. Druhý stĺpec označuje, či bol 

hovor prichádzajúci, alebo odchádzajúci. V stĺpci „Volající“ vidíme telefónne číslo volaného/volajúceho 
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(v ukážke boli tel. čísla skryté) a kam volal (SMS brána, SIP trunk…). Posledný stĺpec, po kliknutí na 

obrázok slúchadla, prehrá hovor. 

Pravá časť webovej stránky slúži na filtrovanie  a 

vyhľadávanie hovorov. Najprv kliknutím na kalendár 

vyberte rozsah dátumov, v ktorých chcete vyhľadávať. 

A ďalej si nastavte parametre vyhľadávania, ktoré 

potrebujete. Parametre aplikujete kliknutím na tlačidlo 

„Hľadaj“ úplne dole, alebo hore vpravo. 

 

SERVIS SOUND 

Servis sound slúži k odosielaniu zvukových príovorov 

z NET-G napríklad do vysielačiek výjazdovej skupiny. 

V NET-G sa konfiguruje podobne ako napríklad Servis SMS. 

Ako konfigurovať Servis SOUND je popísané v manuáli 

správcov NET-G 1.22 na strane 185.  

Vo webovom rozhraní služby je záložka „Test“, z ktorej, kliknutím na tlačidlo „Test“ otestujete funkčnosť 

služby. Po kliknutí na tlačidlo test si vypočujete zadaný príhovor na predvolenom zariadení. 

SERVIS SERIAL 

Servis serial zaisťuje komunikáciu medzi databázou NET-G 

a zariadením tretích strán (napríklad kamerové systémy 

Milestone a podobne). Vo webovom rozhraní môžete len 

zistiť, či  služba funguje, ako má a prezrieť logá. Nastavenie 

služby je pre každú inštaláciu individuálne a vykonáva ju 

technik produktovej podpory NT.  

 

 

 

 

 

 

 


