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I. OPIS 

 
Urządzenie Proxy700 służy do odbierania sygnałów z monitorowanych obiektów za pomocą 
takich mediów jak telefonia komórkowa (CLIP, SMS, GPRS), analogowa linia telefoniczna 

(komutowana) i komputerowej sieci Ethernet. W urządzeniu jest 9 kanałów, przy czym kanał 

0 (mainboard - płyta główna) musi być zawsze i może pełnić rolę kanału GSM (CLIP/SMS), 

kanały 1-4 mogą być typu CLIP/SMS, GPRS, Ethernet, a kanały 5-8 mogą być typu 

CLIP/SMS, GPRS lub telefoniczne. 

 

Urządzenie posiada bufor zdarzeń i zegar czasu rzeczywistego, dzięki którym w czasie awarii 

komputera obsługującego gromadzi raporty (min. 30 000) i prezentuje je na wyświetlaczu. Po 

ponownym podłączeniu komputera przekazuje zgromadzone informacje z czasem ich 

nadejścia do stacji. ( gdzie jest opis bufora i jak są gromadzone w nim informacje ?) 

 

1. Panel przedni 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

Panel przedni składa się z wyświetlacza LCD (4 linie po 40 znaków każda), lampek 

sygnalizacji medium raportu, lampek sygnalizacji stanu urządzenia, klawiszy funkcyjnych 

i klawiszy nawigacyjnych. 

 

Na wyświetlaczu wyświetlane są raporty w następujący sposób: najmłodszy raport znajduje 

się w najwyżej położonej linii i składa się z numeru obiektu (nr GSM lub nr konta) i opisu 

zdarzenia (lub jego kodu w zależności od ustawień konfiguracyjnych). Podświetlenie 

wyświetlacza włączane jest na 10 s po przyjściu każdego zdarzenia. Lampki medium 
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informują, jakim medium komunikacyjnym raport przyszedł do urządzenia. Lampki stanu 

urządzenia informują o różnych stanach w urządzeniu (także awaryjnych). Przyciski 

funkcyjne służą do wywołania funkcji specjalnych urządzenia. Klawisze nawigacyjne służą 
do przewijania napisów na wyświetlaczu, akceptowania lub anulowania zmian 

w dokonywanych przy wywołaniu funkcji specjalnych. 

 

 

2. Funkcje sygnalizatorów optycznych LED 
 

Lampki sygnalizacji medium (żółte): 

CLIP – świeci się, jeśli ostatni raport został odebrany za pomocą usługi CLIP 

SMS – świeci się, jeśli ostatni raport został przysłany SMS-em 

GPRS – świeci się, jeśli ostatni raport przyszedł poprzez pakietową transmisję danych 

w telefonii komórkowej. 

KOMUT – świeci się, jeśli ostatni raport został odebrany przez kartę telefoniczną 
z analogowej linii telefonicznej 

ETHERNET – świeci się, jeśli ostatni raport został odebrany przez kartę Ethernetową 
z lokalnej sieci LAN 

 

Lampki sygnalizacji stanu urządzenia: 

ZASILANIE (zielona) – sygnalizuje, czy jest włączone zasilanie urządzenia 

OFF HOOK (żółta) – świeci się, jeśli karta telefoniczna „podniosła słuchawkę” i czeka na 

raport lub go wczytuje 

TRANSMISJA (niebieska) – zapala się w czasie transmisji urządzenia z komputerem PC 

AKTYWNA SESJA GPRS (zielona) – zapala się, jeśli karta GPRS nawiąże połączenie 

w APN-ie. 

RAPORTY OCZEKUJĄCE (niebieska) – zapala się, jeśli w buforze urządzenia znajduje 

się, co najmniej 1 raport, który nie został jeszcze wysłany do komputera; np. odłączył się 
kabel RS, lub zostało wyłączone odbieranie sygnałów w komputerze 

USTERKA GSM (czerwona) – zapala się, jeśli w dowolnym kanale nastąpi utrata sygnału 

GSM, utrata sesji GPRS, utrata łączności z telefonem, zostanie podany niewłaściwy PIN, 

napięcie zasilania spadnie poniżej niebezpiecznego progu 

USTERKA LINII TEL. (czerwona) – zapala się, jeśli w kanale z kartą telefoniczną zostanie 

odłączony kabel linii telefonicznej 

USTERKA ETHERNET (czerwona) – zapala się, jeśli w kanale z kartą Ethernetową 
zostanie odłączony kabel sieci LAN 

  

3. Funkcje klawiszy 
 
Klawisze nawigacyjne 

OK – w trybie podstawowym służy do kasowania sygnalizacji akustycznej zdarzeń 
usterkowych; przy wcześniejszym wywołaniu funkcji specjalnej, która zmienia jakiś 
parametr, jego wciśnięcie powoduje zapisanie zmienionych danych i wyjście z funkcji 

 
ESC – w trybie podstawowym i przeglądania zaawansowanego służy do opuszczenia 

przeglądania zdarzeń a w funkcjach specjalnych do anulowania zmian i powrotu do trybu 

podstawowego 

 



▲ - w trybie podstawowym naciśnięcie powoduje przejście do trybu przeglądania wszystkich 

zdarzeń, w trybach przeglądania zdarzeń przewinięcia do młodszego zdarzenia o 1 pozycję; 
w czasie obsługi funkcji specjalnych naciśnięcie powoduje zmianę parametru 

 
▼ - w trybie podstawowym naciśnięcie powoduje przejście do trybu przeglądania wszystkich 

zdarzeń, w trybach przeglądania zdarzeń przewinięcia do starszego zdarzenia o 1 pozycję; 
w czasie obsługi funkcji specjalnych naciśnięcie powoduje zmianę parametru 

 
4x▲ - w trybie podstawowym naciśnięcie powoduje przejście do trybu przeglądania 

wszystkich zdarzeń, w trybach przeglądania zdarzeń przewinięcia do młodszego zdarzenia 

o 4 pozycji; w czasie obsługi funkcji specjalnych naciśnięcie powoduje zmianę parametru 

 
4x▼ - w trybie podstawowym naciśnięcie powoduje przejście do trybu przeglądania 

wszystkich zdarzeń, w trybach przeglądania zdarzeń przewinięcia do starszego zdarzenia 

o 4 pozycje; w czasie obsługi funkcji specjalnych naciśnięcie powoduje zmianę parametru 

 

Klawisze funkcyjne 

Jeśli naciśnie się któryś klawisz funkcyjnych następuje wejście w jedną z funkcji 

dodatkowych urządzenia Proxy 700. Wyjście z każdej funkcji następuje poprzez wciśnięcie 

klawisza „ESC” lub nie wciskanie żadnego przycisku przez 10 s – urządzenie wtedy samo 

powróci do trybu podstawowego. 

 
F1 – naciśnięcie powoduje wejście w tryb przeglądania zdarzeń usterkowych – ze wszystkich 

zdarzeń w buforze filtrowane są tylko te, które mówią o zdarzeniach technicznych samego 

urządzenia Proxy 700; przewijanie jest wykonywane tak jak w trybie przeglądania wszystkich 

zdarzeń klawiszami nawigacyjnymi 

 
F2 – naciśnięcie powoduje wejście w tryb zmiany parametru sygnalizacji akustycznej nowo 

przychodzących zdarzeń; zmiana parametru następuje poprzez ponowne wciskanie klawisza 

„F2”. Jeśli sygnalizacja akustyczna jest włączona, to każdy nowy test sygnalizowany jest 

pojedynczym krótkim piskiem, a każde nowe zdarzenie nie będące testem jest sygnalizowane 

podwójnym krótkim piskiem. Zatwierdzenie zmiany następuje przez wciśnięcie klawisza 

„OK”. Opuszczenie tej funkcji bez dokonywania zmian następuje poprzez wciśnięcie 

przycisku „ESC” lub odczekanie 10 s. bez naciskania żadnego klawisza. 

 
F3 – naciśnięcie powoduje wejście w tryb przeglądania informacji o zainstalowanych kartach 

w urządzeniu Proxy 700; w kolejnych liniach wyświetlane są następujące informacje: 

linia 1 - nr kanału (0-8) oraz typ kanału (brak / GSM / GPRS / ETH / KOMUT), 

nr wersji programu,  

linia 2 - poziom sygnału, dla kanałów GSM/GPRS jest to liczba całkowita z zakresu 

1 do 5, natomiast dla kanałów Ethernet/komut sygnalizuje podłączenie/odłączenie 

kabla i przyjmuje tylko 2 wartości - 0 albo 5; w dalszej części linii wyświetlany jest 

nr IP i jeśli jest to kanał GPRS lub Ethernet i nastąpiło przyporządkowanie nr IP, 

to wartość ta jest różna od zerowej 

linia 3 - czy jest aktywna sesja GPRS, jeśli jest to kanał GPRS 

linia 4 -  napięcia w kontrolnych punktach kanałów 

 
F4 – naciśnięcie powoduje wejście w tryb przeglądania zdarzeń oczekujących – ze 

wszystkich zdarzeń w buforze filtrowane są tylko te, które nie zostały jeszcze wysłane przez 



łącze komunikacyjne do komputera; przewijanie jest wykonywane tak jak w trybie 

przeglądania wszystkich zdarzeń klawiszami nawigacyjnymi 

 

F5 – naciśnięcie powoduje wyświetlenie aktualnego protokołu komunikacji urządzenia 

z komputerem; aktualnie są dostępne 2 protokoły: „PRONAL” i „SUR-GARD”; zmiany 

protokołu dokonuje się poprzez wciśnięcie klawisza „F3”; jeśli zmiana ma być zatwierdzona, 

należy wcisnąć przycisk „OK” – dopiero wtedy nastąpi zmiana protokołu; protokół „SUR-

GARD” nie przekazuje do komputera wszystkich informacji o zdarzeniu, które urządzenie 

potrafi zgromadzić, więc nie jest zalecanym protokołem, jednak umożliwia pracę z takim 

programem jak np. „SIMS” 

 

F6 – naciśnięcie powoduje wyświetlenie wskaźników kontrolnych; jest to funkcja serwisowa 

i nie należy jej używać bez potrzeby 

 

4. Panel tylny 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na tylnym panelu znajdują się złącza potrzebne do zasilenia urządzenia oraz do komunikacji 

z urządzeniami przysyłającymi różne raporty. 

 

ZASILANIE – tu należy podłączyć kabel zasilający (12V DC lub AC) 

 
UZIOM – tu należy podłączyć kabel uziemiający przy pracy urządzenia z kartami 

telefonicznymi; przez to złącze następuje odprowadzenie nadmiarowych ładunków z linii 

komutowanych (przepięć) 
 

ANTENY GSM – jeżeli dany kanał jest typu GSM lub GPRS, w złącza te należy wkręcić 
anteny GSM – są to złącza typu FME; fabrycznie dostarczane są tu krótkie anteny 

(bez przewodu przedłużającego); jeśli poziom sygnału GSM jest zbyt niski, do złącz tych 

można podłączyć zewnętrzne anteny GSM na kablu przedłużającym i umieścić je w miejscu, 

gdzie sygnał będzie odpowiedni 

 
RS232-B – złącze pomocnicze do komunikacji w standardzie RS232, w tej chwili 

nieużywane 

 
RS232-A –podstawowe złącze komunikacji z komputerem w standardzie RS232 (typu D-

SUB 9 męskie); tu należy podłączyć przewód, którym będzie się odbywać komunikacja z 

programem zarządzającym (jest to zwykły przedłużacz RS232 - bez przeplotu, „na wprost”); 

parametry transmisji: prędkość 115 200 bitów/s, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu 
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USB – złącze typu B do komunikacji z programem zarządzającym w standardzie USB, w tej 

chwili nieużywane 

 
ETHERNET – złącze RJ45 do komunikacji z programem zarządzającym przez lokalną sieć 
Ethernet, w tej chwili nieużywane 

 
KANAŁY ETHERNET – złącza RJ45 ponumerowane od E1 do E4 odpowiadają kolejnym 

kanałom (1-4) kart rozszerzających i służą do podłączenia danego kanału do sieci Ethernet w 

celu komunikacji stacji Proxy 700 przez tą sieć z nadajnikami GPRS i Ethernet-owymi 

(odbieranie zdarzeń przez sieć Ethernet); w urządzeniu mogą być maksymalnie 4 kanały 

Ethernet 

 
LINIA TELEFONICZNA ANALOGOWA – złącza RJ12 odpowiadają kolejnym kanałom 

(5-8) kart rozszerzających i służą do podłączenia danego kanału do klasycznej analogowej 

linii telefonicznej w celu komunikacji stacji Proxy700 przez te linie z klasycznymi centralami 

alarmowymi; w urządzeniu mogą być maksymalnie 4 kanały telefoniczne komutowane 

 
SERWIS – złącze D-SUB 9-pinowe do serwisowania stacji Proxy 700 

 

 

5. Monitorowanie parametrów sieci GSM 
 

Urządzenie monitoruje, co 1 min. poziom sygnału GSM i status zarejestrowania w sieci GSM 

i GPRS. Jeśli nastąpi utrata sygnału lub zarejestrowania w sieci, Urządzenie wyłącza dany 

moduł telefonu komórkowego i włącza go ponownie. Informacje o tym przekazywane są za 

pomocą raportów: Brak / powrót sygnału GSM, Brak telefonu / Podłączenie telefonu z 

podaniem nr kanału, którego to zdarzenie dotyczy (kanały numerowane są od 0 do 8 od 

prawej do lewej strony; kanał podstawowy ma nr 0). Wystąpienie takiego zdarzenia raz na 

jakiś czas nie jest niczym niepokojącym. Jeśli zdarzałoby się to zbyt często, to należy 

poprawić położenie anten GSM (zastosować zewnętrzne ze złączem FME), a jeśli to nie 

pomoże, skontaktować się z serwisem. 

 

W trakcie pracy urządzenia może pojawić się komunikat „Utrata łączności z modułem”. Jest 

to informacja, że jeden z modułów rozszerzających przestał komunikować się z systemem i 

grozi to nie docieraniem informacji z nadajników. Należy wtedy niezwłocznie skontaktować 
się z serwisem. 

 



6.  Instalacja i demontaż kart rozszerzeń 
 

Po zdjęciu górnej pokrywy widać wnętrze urządzenia, które schematyczne wygląda 

następująco: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Po prawej stronie znajduje się duża pozioma płyta – jest to mainboard, czyli płyta główna 

(oznaczona w systemie jako kanał 0), na której znajdują się wszystkie elementy potrzebne do 

podstawowej pracy urządzenia. Z lewej strony płyty głównej znajdują się sloty kart 

rozszerzających. Ponumerowane są w kierunku od płyty głównej w lewo od 1 do 8. Ostatni 

slot jest serwisowy. Bliżej panelu przedniego urządzenia (obok prowadnic) znajdują się 
przyciski (po lewej stronie każdego slotu), które służą do włączania/wyłączania zasilania 

danego kanału. Po prawej stronie każdego slotu znajdują się kontrolki sygnalizujące stan 

włączenia zasilania danego kanału. 

 

Jeśli trzeba wyjąć / włożyć kartę rozszerzającą najlepiej zrobić to przy wyłączonym zasilaniu 

całego urządzenia. Można też przyciskiem (znajdującym się po lewej stronie prowadnicy 

danego kanału) wyłączyć zasilanie danego kanału (świecenie się kontrolek zasilania oznacza 

stan włączenia zasilania danego kanału) i następnie włożyć lub wyjąć daną kartę 
rozszerzającą oraz włączyć zasilanie ponownie wciskając przycisk. 

 

 

7. Przywracanie ustawień fabrycznych 
 

Czasami może zaistnieć potrzeba przywrócenia w urządzeniu ustawień fabrycznych. 

Wpisywane są wtedy podstawowe parametry umożliwiające poprawną pracę urządzenia oraz 

czyszczony jest bufor zdarzeń. 
 

Przy wpisywaniu ustawień fabrycznych w pola PIN-ów są wpisywane wartości „0000”. 

Przed przywróceniem wartości fabrycznych należy, zatem wyjąć karty SIM z kanałów 

WYŚWIETLACZ 

MAINBOARD 

zworka resetu 

Kanał 1 Kanał 2 Kanał 3 Kanał 4 Kanał 5 Kanał 6 Kanał 7 Kanał 8 

Przyciski 

LED-y 



GSM i GPRS, gdyż mogą one po włączeniu zasilania urządzenia zostać zablokowane. 
Pewnym rozwiązaniem tego problemu jest, przed pierwszym włożeniem kart SIM do stacji, 

zmienienie wartości kodu PIN dla tych kart na wartość „0000”. 

Samo wpisanie ustawień fabrycznych może odbyć się na 2 sposoby: 

a) sposób 1: 

- wyłączyć zasilanie urządzenia 

- założyć zworkę resetu na płycie mainboard 

- włączyć zasilanie i zdjąć górną pokrywę 
- poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Wczytywanie ustawień 

fabrycznych” 

- zdjąć zworkę resetu 

- zaczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Uruchamianie urządzenia” 

- ustawienia fabryczne są wpisane 

 

b) sposób 2 (od wersji software 3.6.0.0): 

- wyłączyć zasilanie urządzenia 

- przycisnąć i przytrzymać na przednim panelu urządzenia przyciski F3 i F5 

- włączyć zasilanie i poczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis 

„Wczytywanie ustawień fabrycznych” (nadal przytrzymując wciśnięte oba przyciski) 

- zwolnić przyciski F3 i F5 

- zaczekać aż na wyświetlaczu pojawi się napis „Uruchamianie urządzenia” 

- ustawienia fabryczne są wpisane 

 

 

II. INSTALACJA 
 

1. Urządzenie może być zasilane napięciem przemiennym o wartości max. 12V lub 

napięciem stałym o wartości max. 14V. Wydajność prądowa zasilacza musi być min. 

3A. 

 

2. Przed włączeniem urządzenia należy zainstalować na komputerze PC program stacji 

monitorującej Proxy Receiver, wpisać w oknie wywoływanym za pomocą menu Serwis 

/ Konfiguracja MSB... PINy kart, które będą wkładane w odpowiednie kanały stacji. 

 

3. Włożyć karty SIM, które będą używane w Stacji Monitorującej do zwykłego 

telefonu i wyłączyć wszystkie przekazy oraz wykasować wszystkie wiadomości ze 

skrzynek nadawczej i odbiorczej. 

 
4. Połączyć Proxy700 kablem RS232 z komputerem, włączyć zasilanie Urządzenia i 

przesłać do Urządzenia konfigurację wciskając klawisz „Zapisz ustawienia” oraz czas, 

wciskając klawisz „Ustaw czas wg komputera”, po czym wyłączyć Urządzenie. 

 

5. Odkręcić i zdjąć górną pokrywą Urządzenia, włożyć karty SIM do odpowiednich 

kanałów Proxy700 i włączyć zasilanie. Na wyświetlaczu powinien pojawić się 
komunikat „Uruchamianie urządzenia”, który po ok. 1 min powinien zostać zastąpiony 

komunikatem „Zasilanie OK”. Urządzenie jest wtedy gotowe do przyjmowania 

informacji z nadajników. Założyć i przykręcić górną pokrywą Urządzenia. 

 

 

 



III. INNE INFORMACJE 
 

1. Czas w Urządzeniu, wersję software urządzenia, rodzaje kart, poziomy sygnałów GSM 

można odczytać naciskając klawisz „Odczytaj stan urządzenia” w oknie wywoływanym 

za pomocą menu Serwis / Konfiguracja MSB... na zakładce „Stan” 

 

2. Parametry transmisji: 115 200, 8 bitów danych, brak parzystości, 1 bit stopu 

 

3. Liczba przechowywanych raportów: min. 30 000 

 

4. Zasilanie 11–15 V DC lub 10–14 V AC 

 

5. Średni pobór prądu przez Urządzenie przy pełnej konfiguracji: 0,7 A 
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1. Wymagania sprzętowo-systemowe, instalacja i deinstalacja 
 

Wymagania sprzętowe: 
- system operacyjny Windows 2000, XP lub Vista 
- rozdzielczość ekranu przynajmniej 800 x 600 
- 30MB przestrzeni dyskowej dla programu i dodatkowa przestrzeń 

dyskowa do przechowywania plików bazy danych, powiększanej w miarę 
użytkowania programu 

- wolny port szeregowy (do komunikacji z urządzeniem Proxy Receiver) 
- wolny port równoległy lub port USB (do instalacji klucza sprzętowego) 
 

 

Przed instalacją nie podłączaj do komputera klucza sprzętowego. 
 

W celu przeprowadzenia instalacji oprogramowania Proxy Receiver należy 
zalogować się na konto z uprawnieniami administratora i uruchomić program 
SETUP.EXE znajdujący się na płycie CD. Przed rozpoczęciem instalacji należy 
zamknąć wszystkie uruchomione wcześniej aplikacje. Jeżeli podczas instalacji 
wystąpią błędy wówczas należy zrestartować komputer i rozpocząć instalację od 
nowa. 
 
W trakcie instalacji zostanie wyświetlone okno wyboru instalowanych komponentów. 
W oknie tym należy zaznaczyć wszystkie składniki wymienione na liście 
komponentów, tj. „Interfejs użytkownika”, „Serwis komunikacyjny” oraz „Serwis 
akwizycyjny”. 
 

 
 

 

W następnym kroku program instalacyjny wyświetli listę dodatkowych zadań 
instalacyjnych. Na tej liście należy zaznaczyć pozycje „Zainstaluj serwer Firebird®” 
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oraz „Zainstaluj klienta Firebird®”. Zaznaczenie pozycji „Utwórz ikonę na pulpicie” nie 
jest wymagane. 
 

 
 

 

Po zainstalowaniu oprogramowania zostanie uruchomiony program konfiguracyjny. 
W programie tym konfiguruje się: 

a) lokalizację baz danych 
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 tu nie należy nic modyfikować 
 
b) dane dla serwisu komunikacyjnego 
 

                   
 

Ustawia się tutaj parametry potrzebne do komunikacji komputera z urządzeniem 
Proxy Receiver. Należy tu: 

- określić ścieżkę dostępu do folderu, gdzie będą zapisywane kopie 
zapasowe bazy danych; może to być folder na tym samym lub innym 
dysku twardym, bądź na innym komputerze (w przypadku pracy 
komputera w sieci) – „Folder kopii zapasowych” 

- podać liczbę urządzeń Proxy Receiver podłączonych do komputera 
(„Liczba urządzeń”) 

- podać numer portu szeregowego, do którego podłączone jest urządzenie 
(urządzenia) Proxy Receiver („Port szeregowy”) 

 
Wartość określona jako „Poziom raportowania” definiuje szczegółowość 

informacji zapisywanych przez serwis komunikacyjny w systemowym 
(Windows-owym) dzienniku zdarzeń (Application event log). Podczas 
normalnej pracy zalecane jest pozostawienie domyślnej wartości „1”. 
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c) dane dla serwisu akwizycyjnego 
 

             
 

Zakładka ta służy do określania parametrów potrzebnych do komunikacji 
programu Proxy Receiver z urządzeniami monitorowanymi przez Ethernet. 

- „Poziom raportowania” – uwagi takie same jak w punkcie b) 
- „Klucz szyfrowania” – 16 bajtowy (zapis hex) klucz służący do 

zdeszyfrowania zaszyfrowanych metodą Two Fish wiadomości 
- „Ustawienia TCP/IP” - ustawia się tutaj porty, na których nasłuchuje i na 

które nadaje program Proxy Receiver przez Ethernet. Fiszkę „Przesyłaj 
raporty poprzez MSB” należy pozostawić zaznaczoną. 

- „OH-Network Receiver” – definiuje się tu parametry potrzebne do 
poprawnej komunikacji z programem OH-Network Receiver 
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Dodatkowo w programie konfigurującym po wciśnięciu klawisza „Zaawansowane” 
pojawia się okno: 
 

                         
 

 Można tu zatrzymać i uruchomić wszystkie serwisy, które są wykorzystywane 
przez program Proxy Receiver. 
 

Po zatwierdzeniu ustawień konfiguracyjnych program instalacyjny zaproponuje 
restart systemu. Jeżeli używasz klucza sprzętowego USB możesz podłączyć go 
teraz do komputera i wybrać opcję „Tak, teraz uruchom ponownie”. Jeżeli używasz 
klucza podłączanego do portu równoległego wybierz opcję „Nie, sam zrestartuję 
później” a następnie zamknij system i wyłącz komputer. Do wyłączonego komputera 
podłącz klucz sprzętowy i uruchom komputer ponownie. 
 
Uwagi 
 

1. Jeżeli w systemie jest już zainstalowany serwer Firebird® wówczas program 
instalacyjny reinstaluje ten komponent. Należy jednak przedtem przynajmniej 
zatrzymać usługę „Firebird Guardian” 

 
Przed deinstalacją programu należy zatrzymać serwisy „Proxy Receiver serwis 

komunikacyjny” oraz „Proxy Receiver serwis akwizycyjny” (Panel sterowania / 
Narzędzia administracyjne / Usługi). Deinstalacja programu odbywa się w sposób 
standardowy dla systemu Windows, przy pomocy polecenia „Dodaj/usuń programy” 
w Panelu sterowania. Nie jest deinstalowany jednocześnie Firebird, którego należy 
także usunąć w taki sam sposób. Podczas deinstalacji oprogramowania Proxy 
Receiver nie są usuwane pliki baz danych (PROXYDAT.GDB, PROXYCTL.GDB), 
plik konfiguracyjny (S.STG) ani plik dziennika (PROXY RECEIVER.LOG), znajdujące 
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się w folderze, w którym był zainstalowany program Proxy Receiver (domyślnie 
C:\Program Files\Pronal\Proxy Receiver 3.5). 

Sterowniki klucza sprzętowego można w razie potrzeby ponownie zainstalować 
uruchamiając program haspdinst.exe z parametrem -i -cm. Program ten kopiowany 
jest do folderu, w którym zostało zainstalowane oprogramowanie Proxy Receiver. 
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2. Logowanie się 
 

2.1 Pierwsze uruchomienie 
 
Przy pierwszym po instalacji programu uruchomieniu wyskakuje okienko: 
 

                                     
 

Należy wcisnąć klawisz „OK”. Na ekranie pojawi się wtedy następne okienko: 
 

                          
 
Należy tu wpisać dostarczony przez producenta kod. Zapewnia on działanie 
programu przez określony czas lub znosi blokadę czasową. Po wpisaniu kodu i 
wciśnięciu klawisza „OK” pojawia się okno logowania: 
 

                            
 
Nie należy tu nic wpisywać tylko wcisnąć przycisk „OK”. Program się uruchomi. 
Pierwszą czynnością, którą należy wykonać jest stworzenie przynajmniej 
jednego użytkownika. W przeciwnym przypadku nie będzie możliwe wykonanie 
żadnych czynności administracyjnych. Patrz punkt 6.1. 
 
2.2 Logowanie użytkownika 

 
Po uruchomieniu programu pokazuje się ekran powitalny a następnie okno 

logowania pokazane poniżej. 
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Żeby móc korzystać z programu, należy podać nazwę operatora w polu 

edycyjnym „Użytkownik” oraz hasło w polu edycyjnym „Hasło” i nacisnąć przycisk 
„OK”. Podane dane muszą odpowiadać jednemu z operatorów zapisanych w oknie 
„Administracja” na zakładce „Operatorzy i poziomy dostępu”. Wyjątkiem jest sytuacja, 
kiedy nie został jeszcze określony operator - wówczas w oknie logowania nie trzeba 
podawać żadnych danych. Dotyczy to w szczególności pierwszego uruchomienia 
programu. 

Wielkość liter nie ma znaczenia dla obu pól. 
Możliwa jest zmiana operatora (powtórne logowanie). W tym celu należy wybrać 

polecenie Program|Wyloguj operatora i podać dane logowania w ukazującym się 
oknie, takim samym jak powyżej. 
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3. Okno główne programu 
 
Po zalogowaniu się, ukazuje się okno główne programu pokazane poniżej. 

 
 
Zasadnicza część okna głównego podzielona jest na dwie zakładki: „Tablica 

synoptyczna” oraz „Raporty”. Znajdujący się u dołu okna pasek stanu pokazuje, 
w zależności od wybranej zakładki, liczbę obiektów lub raportów, wyświetla także 
podpowiedzi do poleceń. 

 
3.1. Zakładka „Tablica synoptyczna” 

 
Na zakładce tej znajdują się trzy elementy: 
� właściwa tablica synoptyczna, 
� pasek przycisków tablicy synoptycznej, 
� pole ostatnich rekordów. 

 
Tablica synoptyczna 
 
Tablica synoptyczna znajduje się na zakładce o tej samej nazwie i prezentuje 

bieżący stan obiektów. Oprócz właściwej tablicy na zakładce znajduje się jeszcze 
pasek przycisków (ponad tablicą) oraz pole wyświetlające ostatnie raporty (poniżej 
tablicy). 

Wygląd tablicy synoptycznej (ilość kolumn) konfiguruje się w menu 
„Program/Administracja...” na zakładce „Obiekty”. W sekcji „Ukryj ikony” zaznacza się 
fiszki tych kolumn, które nie powinny być widoczne na tablicy. Ostatnia fiszka blokuje 
wyświetlanie 14-tu kolumn, sygnalizujących alarmy z poszczególnych wejść 
nadajników (obiektów). 
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Tablica synoptyczna prezentuje bieżący stan obiektów. Każdemu obiektowi 
w tablicy synoptycznej odpowiada prostokątny obszar. Lewą część każdego takiego 
obszaru zajmuje do ośmiu kwadratowych pól prezentujących bieżący stan obiektu 
oraz / lub 14 kwadratowych pól prezentujących stan wejść. Po prawej stronie podany 
jest numer kolejny obiektu oraz jego nazwa. 

We wspomnianych wyżej polach zwanych dalej sygnalizatorami pojawiać się 
mogą ikony sygnalizujące wystąpienie określonych stanów lub pojawienie się 
raportów z określonej kategorii. Poniżej podane jest znaczenie sygnalizatorów 
(w kolejności od lewej) i zestawy odpowiadających im ikon. 

 
Sygnalizatory 
 
Włamania 
Sygnalizuje włamania. Do tej kategorii raportów zaliczane są włamania 

i powroty włamań. Możliwe stany: 
 
� brak ikony oznacza brak raportów 

� obecność włamań – stan sygnalizowany tą ikoną pojawia się zawsze po 
nadejściu raportu z kategorii włamań, a więc zarówno włamań jak 
i powrotów. Stan ten może być albo wyłączony (brak ikony) przez dwukrotne 
kliknięcie na ikonie i potwierdzenie albo zmieniony na „włamania odłożone” 
przez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie i wybranie polecenia 
„Odłóż” z menu kontekstowego. 

 

� włamania odłożone – po wystąpieniu stanu „obecność włamań” operator 
wybrał „odłożenie na później” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy 
na ikonie i wybranie „Odłóż” z menu kontekstowego. Stan ten może być 
zmieniony przez operatora na „brak raportów” poprzez podwójne kliknięcie i 
potwierdzenie. 

 
Napady 
Sygnalizuje napady. Do tej kategorii raportów zaliczane są napady, sabotaże 

oraz wezwanie policji. Możliwe stany: 
 
� brak ikony oznacza brak raportów 
 

� obecność napadów – pojawia się po nadejściu raportów z kategorii włamań. 
Może być zmieniony tak jak w przypadku włamań (patrz wyżej – Włamania) 

 

� napady odłożone – po wystąpieniu stanu „obecność napadów” operator 
wybrał „odłożenie na później” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy 
na ikonie i wybranie „Odłóż” z menu kontekstowego. Stan ten może być 
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zmieniony przez operatora na „brak raportów” poprzez podwójne kliknięcie 
i potwierdzenie. 

Pożary 
Sygnalizuje pożary. Do tej kategorii raportów zaliczane są: alarm pożarowy, 

wezwanie straży pożarnej oraz odwołanie alarmu pożarowego. Możliwe stany: 
 
� brak ikony oznacza brak raportów 
 

 
� obecność pożarów – pojawia się po nadejściu raportu z kategorii „pożar” 

Może być zmieniony tak jak w przypadku włamań (patrz wyżej – Włamania) 

� pożary odłożone - po wystąpieniu stanu „obecność pożarów” operator 
wybrał „odłożenie na później” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy 
na ikonie i wybranie „Odłóż” z menu kontekstowego. Stan ten może być 
zmieniony przez operatora na „brak raportów” poprzez podwójne kliknięcie 
i potwierdzenie. 

 
Pogotowie 
Sygnalizuje wezwania pogotowia. Możliwe stany: 
 
� brak ikony oznacza brak raportów 
 

 
� obecność wezwań pogotowia -  pojawia się po nadejściu raportu z kategorii 

„pogotowie”. Może być zmieniony tak jak w przypadku włamań (patrz wyżej 
– Włamania). 

 

 
� obecność wezwań pogotowia odłożone - po wystąpieniu stanu „obecność 

wezwań pogotowia” operator wybrał „odłożenie na później” poprzez 
kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie i wybranie „Odłóż” z menu 
kontekstowego. Stan ten może być zmieniony przez operatora na „brak 
raportów” poprzez podwójne kliknięcie i potwierdzenie. 

 
Usterki 
Sygnalizuje usterki. Do tej kategorii raportów należą raporty oznaczające 

wystąpienie i naprawienie usterek. Możliwe stany: 
 

� brak ikony oznacza brak raportów 
 

 
� obecność usterek – pojawia się po nadejściu raportu z kategorii „usterka”. 

Może być zmieniony tak jak w przypadku włamań (patrz wyżej – Włamania). 
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� usterki odłożone - po wystąpieniu stanu „obecność usterek” operator wybrał 
„odłożenie na później” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na 
ikonie i wybranie „Odłóż” z menu kontekstowego. Stan ten może być 
zmieniony przez operatora na „brak raportów” poprzez podwójne kliknięcie 
i potwierdzenie. 

 
Stan uzbrojenia 
Pokazuje bieżący stan uzbrojenia obiektu. Możliwe wartości: 
 

 
� obiekt rozbrojony 
 

 
� obiekt uzbrojony 
 

 
� obiekt częściowo uzbrojony 
 

 
� obiekt uzbrojony z pominięciem (uzbrojenie z zablokowanymi liniami) 
 

 
� obiekt częściowo uzbrojony z pominięciem (częściowe uzbrojenie 

z zablokowanymi liniami) 
 

 
� obiekt nieuzbrojony o czasie – stan ten pojawi się, kiedy w wyznaczonym 

czasie, określonym przez tabelę uzbrojeń dla obiektu obiekt nie zostanie 
uzbrojony. Stan ten będzie trwał (w zależności od wybranej opcji „Ignoruj 
błędy uzbrojenia” w zakładce „inne” Menu „Program/Administracja…”) albo 
do momentu, gdy nie zostanie zmieniony przez operatora podobnie jak dla 
włamań (patrz Włamania), przy czym podwójne kliknięcie przełącza w jeden 
ze stanów: „obiekt uzbrojony”, „obiekt rozbrojony” lub „obiekt uzbrojony 
z pominięciem” zgodnie ze stanem faktycznym, albo do przyjścia raportu 
o uzbrojeniu lub rozbrojeniu. 

 

 
� obiekt rozbrojony przed czasem – stan ten pojawi się, gdy obiekt zostanie 

rozbrojony w czasie, gdy zgodnie z tabelą uzbrojeń obiektu, powinien być 
uzbrojony. Stan ten będzie trwał (w zależności od wybranej opcji „Ignoruj 
błędy uzbrojenia” w zakładce „inne” Menu „Program/Administracja…”) albo 
do momentu, gdy nie zostanie zmieniony przez operatora podobnie jak dla 
włamań (patrz Włamania), przy czym podwójne kliknięcie przełącza w jeden 
ze stanów: „obiekt uzbrojony”, „obiekt rozbrojony” lub „obiekt uzbrojony 
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z pominięciem” zgodnie ze stanem faktycznym, albo do przyjścia raportu 
o uzbrojeniu lub rozbrojeniu. 

 

 
� nieuzbrojony o czasie odłożone – po wystąpieniu stanu „obiekt nieuzbrojony 

o czasie” operator wybrał „odłożenie na później” poprzez kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy na ikonie i wybranie „Odłóż” z menu kontekstowego. 
Podwójne kliknięcie i potwierdzenie zmienia ten stan na jeden ze stanów: 
„obiekt uzbrojony”, „obiekt rozbrojony” lub „obiekt uzbrojony z pominięciem” 
zgodnie ze stanem faktycznym. 

 

 
� rozbrojony przed czasem odłożone - po wystąpieniu stanu „obiekt 

nieuzbrojony o czasie” operator wybrał „odłożenie na później” poprzez 
kliknięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie i wybranie „Odłóż” z menu 
kontekstowego. Podwójne kliknięcie i potwierdzenie zmienia ten stan na 
jeden ze stanów: „obiekt uzbrojony”, „obiekt rozbrojony” lub „obiekt 
uzbrojony z pominięciem” zgodnie ze stanem faktycznym. Ikona tego stanu 
jest identyczna jak przy stanie „nieuzbrojony o czasie odłożone”, ale 
operator może je rozróżnić dzięki podpowiedzi pojawiającej się po 
najechaniu myszą na ikonę. 

� stan uzbrojenia nieznany – dla danego obiektu brak jest raportów 
dotyczących uzbrojenia. Stan ten wystąpi dla każdego nowo utworzonego 
obiektu. 

 
Stan testów 
Sygnalizuje stan testów dla obiektu. Możliwe wartości: 
 

 
� testy OK – testy dla obiektu są włączone i ostatni test zmieścił się w oknie 

czasowym testu określonym ustawianymi w oknie obiektów parametrami 
„interwał testów”, „maksymalne opóźnienie” oraz „maksymalne 
przyspieszenie” 

 

 
� test za wcześnie – testy są włączone dla obiektu i ostatni test przyszedł za 

wcześnie 
 

 
� brak testu – testy są włączone dla obiektu i w wyznaczonym czasie nie 

przyszedł test. Stan ten będzie trwał dopóty, dopóki nie zostanie zmieniony 
przez operatora, podobnie jak dla włamań (patrz Włamania), przy czym 
podwójne kliknięcie włącza stan „czekanie na test”. 
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� brak testu odłożony - po wystąpieniu stanu „brak testu” operator wybrał 

„odłożenie na później” poprzez kliknięcie prawym przyciskiem myszy na 
ikonie i wybranie „Odłóż” z menu kontekstowego. Po dwukrotnym kliknięciu 
i potwierdzeniu stan ten jest zmieniany na „czekanie na test”. 

 

 
� czekanie na test – program czeka na test z obiektu. Odmierzanie czasu 

pomiędzy testami nie jest wówczas włączone. Stan ten pojawia się, kiedy 
testy zostaną włączone, kiedy przy włączonych testach zmienione zostaną 
interwał testu bądź dozwolone przyspieszenie lub opóźnienie oraz po 
skasowaniu przez operatora stanu „brak testu” lub „brak testu odłożony”. Po 
nadejściu testu stan ten zostanie zmieniony na „testy OK” 

 

 
� testy wyłączone – testy dla obiektu są wyłączone 
 
Różne 
Sygnalizuje obecność różnych raportów niezwiązanych z opisanymi wyżej 

kategoriami. Do raportów różnych zaliczane są: 
� raporty nieznane – o nierozpoznanym kodzie, 
� raport braku sygnałów z obiektu, 
� programowanie, 
� DOWNLOAD, 
� zablokowanie klawiatury, 
� odwołanie wezwań, 
� raporty wysyłane przez stację: brak telefonu, podłączenie telefonu, brak 

sygnału GSM, powrót sygnału GSM, awaria wewnętrzna, przywrócenie 
sprawności urządzenia itp. 

 
Możliwe stany: 
� brak ikony oznacza brak raportów 
 

 
� obecność raportów różnych – pojawia się po odebraniu raportu z kategorii 

różnych. Stan ten może być zmieniony przez operatora podobnie jak dla 
włamań (patrz – Włamania). 

 

 
� różne odłożone - po wystąpieniu stanu „obecność raportów różnych” 

operator wybrał „odłożenie na później” poprzez kliknięcie prawym 
przyciskiem myszy na ikonie i wybranie „Odłóż” z menu kontekstowego. 
Stan ten może być zmieniony przez operatora na „brak raportów” poprzez 
podwójne kliknięcie i potwierdzenie. 
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Sygnalizacja stanu wejść 

Jeśli w menu „Program/Administracja...” na zakładce „Obiekty”, w sekcji „Ukryj 
ikony” ostatnia fiszka jest nie zaznaczona, to na tablicy synoptycznej pojawia się 
14 kolumn, które sygnalizują stan poszczególnych wejść nadajników (obiektów). 
Jeśli pole danej kolumny jest całkiem puste, to znaczy, że nie przyszedł jeszcze 
żaden raport o naruszeniu tego wejścia, lub nie przyszedł żaden raport z tego 
obiektu z informacją o ilości wejść. Po przyjściu raportu z dodatkową informacją 
o stanie wejść/wyjść to natychmiast dla danego obiektu zgaszonymi lampkami 
uzupełnianych jest tyle pól, ile jest wejść w obiekcie. 
 

 
� wejście jest aktualnie w stanie aktywnym 
 

 
� wejście jest aktualnie w stanie nieaktywnym lub sygnalizacja została 

wyłączona przez operatora; w menu „Program/Administracja...” na zakładce 
„Obiekty” w sekcji „Blokowanie stanu wejść” znajdują się fiszki, za pomocą 
których ustala się sposób zachowania sygnalizacji lampek dla 
poszczególnych kolumn. Po przyjściu raportu o naruszeniu linii zapala się 
dla tego obiektu lampka w odpowiedniej kolumnie. Lampkę tą może zgasić 
operator zawsze poprzez kliknięcie jej i potwierdzenie żądania zgaszenia. 
Jeśli fiszka „Wejścia gaszone ręcznie” dla danej kolumny jest zaznaczona, 
to po przyjściu raportu o powrocie linii wejściowej do stanu normalnego 
lampka pozostaje nadal zapalona – zgasić ją może tylko operator. 
Natomiast, jeśli fiszka dla tej kolumny nie jest zaznaczona, to lampka gaśnie 
sama po przyjściu raportu o powrocie linii do stanu normalnego. 

 
Z każdym z sygnalizatorów związana jest określona kategoria raportów. Po 

najechaniu myszką na sygnalizator wyświetla się okienko podpowiedzi, w którym 
ukazują się dane ostatniego raportu przynależącego do odpowiedniej kategorii 
i związanej z danym obiektem. 

 
Pasek poleceń tablicy synoptycznej 
Pasek poleceń tablicy synoptycznej znajduje się bezpośrednio ponad tablicą 

synoptyczną. Pokazany jest na poniższym rysunku. 
 

 
 

Pierwsza część paska to filtr nazwy obiektu. Po wpisaniu ciągu znaków w pole 
tekstowe i wciśnięciu pierwszej od lewej strony ikonki, na tablicy synoptycznej 
pozostają tylko obiekty, których nazwa zaczyna się od wpisanego ciągu. 

Dalszą i jednocześnie większą część paska zajmują przyciski związane z filtrem 
obiektów. Filtr obiektów pozwala na ograniczenie zbioru obiektów wyświetlanych w 
tablicy. Pierwszy przycisk służy do włączania i wyłączania filtru. Po włączeniu filtru 
uaktywniane są pozostałe przyciski z nim związane. Wszystkie one odpowiadają 
stanom odpowiednich sygnalizatorów. Ostatni z nich przyjmuje jedną z dwóch 
postaci: 

 
Oznacza wybranie logiki „lub” działania filtru (patrz niżej) 
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Oznacza wybranie tzw. logiki „i” działania filtru (patrz niżej) 
 
Po uaktywnieniu filtru zbiór obiektów pokazywanych w tablicy synoptycznej 

ograniczany jest do tych, które spełniają wymagania filtru określone jego 
przyciskami. Przyciski odpowiadające stanom sygnalizatorów mogą być włączane 
i wyłączane. Jeśli wybrana jest logika „lub”, to wyświetlane są wszystkie te obiekty, 
które w sygnalizatorach zawierają przynajmniej jeden ze stanów określonych 
przyciskami filtru. Jeśli włączona jest logika „i”, to wyświetlane są tylko te obiekty, 
które w sygnalizatorach zawierają wszystkie stany określone przyciskami filtru. 
Wszystkie stany „odłożone na później” traktowane są łącznie ze swoimi 
odpowiednikami i tak np. stanom „nieuzbrojony o czasie” i „nieuzbrojony o czasie 
odłożone” odpowiada tylko jeden przycisk filtru, podobnie jak odpowiednim stanom 
pozostałych sygnalizatorów. 

 
Działanie pozostałych przycisków paska jest następujące: 
 

Pozwala na wybranie sposobu uporządkowania obiektów w tablicy 
synoptycznej. Po kliknięciu ukazuje się menu pozwalające wybrać jeden 
z 4 możliwych sposobów uporządkowania: 

� według nazwy, 
� według numeru kolejnego, 
� według czasu utworzenia obiektu, 
� według czasu ostatniego raportu. 
 

Wyszukiwanie obiektu. Uruchamia okno wyszukiwania obiektu, za pomocą 
którego wyszukać można w tablicy synoptycznej obiekt według wartości nazwy, nr 
kolejnego, nr konta lub nr nadajnika GSM. Okno to pokazane jest poniżej. 
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Przycisk opcji „Uwzględniaj wielkość liter” umożliwia rozróżnianie wielkości liter 
przy wyszukiwaniu według nazwy (domyślnie wielkość liter nie jest rozróżniana). 
Wybranie opcji „Początek” w przypadku wyszukiwania według nazwy sprawia, że 
wyszukiwane będą nie tylko obiekty o nazwie dokładnie takiej jak wartość wpisana w 
polu „Szukaj wartości”, ale także takie, których nazwa rozpoczyna się od wartości 
wpisanej w tym polu. Na przykład wybranie „nazwa” w polu „Szukaj w polu”, wpisanie 
„W” w polu „Szukaj wartości” i wybranie opcji „Początek” sprawi, że odszukany 
zostanie pierwszy obiekt o nazwie rozpoczynającej się na literę „W”. 
 

Drukuje obiekty zgodnie z zawartością i układem w tablicy synoptycznej. 
 

Zwiększa liczbę kolumn tablicy synoptycznej. 

Zmniejsza liczbę kolumn tablicy synoptycznej. 
 
Większość przycisków paska poleceń tablicy synoptycznej ma swoje 

odpowiedniki w pozycjach menu głównego (podmenu „Obiekty”). 
 
Pole ostatnich raportów 
W polu tym, znajdującym się poniżej tablicy synoptycznej wyświetlane są data 

i czas, kod, opis oraz nazwa obiektu ostatnich raportów. Kategoria zdarzenia 
sygnalizowana jest kolorem linii: 

Czerwona – włamania, napady, pożary, wezwania pogotowia 
Niebieska – uzbrojenia, rozbrojenia 
Czarna – pozostałe raporty 
 
Raporty 
Przychodzące raporty na bieżąco modyfikują zawartość siatki raportów, tablicy 

synoptycznej oraz pola ostatnich raportów. W przypadku odebrania raportu 
wymagającego przyjęcia przez operatora wyświetlane jest poniższe okno przyjęcia. 
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W oknie wyświetlane są: opis raportu i inne informacje o raporcie, stan 

uzbrojenia obiektu, oraz pole edycyjne, w które operator powinien wpisać swoje 
hasło przed potwierdzeniem przyjęcia przyciskiem „OK”. Opcja „Otwórz okno 
obiektów po przyjęciu” umożliwia bezpośrednio po przyjęciu raportu otwarcie okna 
obiektów dla obiektu, z którego przyszedł raport (domyślnie opcja ta jest 
zaznaczona). 

Czasami może pojawić się okno z dodatkową fiszką: 
 

 
 
Oznacza to, że w kolejce do potwierdzenia oczekuje jeszcze podana liczba 

raportów z tego samego obiektu. Pozostawienie niezaznaczonego pola fiszki 
„Zignoruj pozostałe potwierdzenia dla tego obiektu” spowoduje po potwierdzeniu 
bieżącego raportu otwarcie następnego okna potwierdzenia dla tego obiektu. 
Zaznaczenie tej fiszki spowoduje, że pozostałe raporty czekające w kolejce do 
potwierdzenia zostaną automatycznie przyjęte i kolejne okna potwierdzeń dla tego 
obiektu już nie wyskoczą. Wszystkie te raporty natomiast są widoczne w historii 
raportów. 

 
Dodatkowe zagadnienia związane z tablicą synoptyczną 
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Obiekty można usypiać. Uśpienie obiektu oznacza, że wszystkie raporty 
przychodzące od tego obiektu są ignorowane. Dla obiektów uśpionych w tablicy 
synoptycznej znikają wszystkie sygnalizatory. Aby uśpić obiekt, należy zaznaczyć go 
w tablicy synoptycznej i wybrać polecenie Obiekty|Uśpij obiekt. Obiekt uśpiony 
można obudzić, wybierając Obiekty|Obudź obiekt. 

Wystąpienie sytuacji braku sygnałów z obiektu sygnalizowane jest w tablicy 
synoptycznej zmianą koloru znaków numeru kolejnego i nazwy na czerwony. Stan 
ten będzie trwał dopóty, dopóki nie nadejdzie kolejny raport z obiektu. 

Obiekt bieżący tablicy zaznaczany jest czarnym obramowaniem. Po 
dwukrotnym kliknięciu na obiekcie wybranym lub wybraniu polecenia Obiekty|Okno 
obiektów... wyświetlane jest okno obiektów dla bieżącego obiektu. 

 
Czasowe wyłączenie potwierdzania raportów 
 
W przypadku, gdy z obiektu przychodzą raporty, które wymagają potwierdzeń 

przez operatora, a są w tym czasie nieistotne (np. próby instalatora na obiekcie), 
istnieje możliwość czasowego zawieszenia konieczności potwierdzania raportów 
z danego obiektu. 

Należy na tablicy synoptycznej zaznaczyć obiekt, z którego raporty nie mają być 
potwierdzane i wybrać z menu „Obiekty/Wyłącz potwierdzenia”, a następnie po 
pojawieniu się drugiego okna, czas, przez który raporty wymagające potwierdzeń nie 
będą wywoływały okna potwierdzenia przyjęcia raportu (wartości od 15 min do 
3 godz.). W tym czasie w oknie danych obiektu na zakładce „Dane obiektu” (pkt. 4.1.) 
w prawym górnym rogu w polu „Nie wymagaj potwierdzeń do” pokazuje się data i 
czas, do kiedy przychodzące raporty nie będą potwierdzane. 

W każdym momencie istnieje możliwość odwołania wyłączenia potwierdzania 
przychodzących raportów. Należy ponownie wybrać menu „Obiekty/Wyłącz 
potwierdzenia” i wybrać opcję „Potwierdzenia włączone”. Spowoduje to 
natychmiastową deaktywację funkcji. 
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Eksport / import danych obiektów 
 

Program umożliwia eksportowanie i importowanie danych obiektów do / z pliku 
tekstowego. Jest to funkcja użyteczna do dodatkowego zabezpieczenia się przed 
utratą bazy danych o obiektach chronionych. Jeśli wygeneruje się plik z danymi, 
to po instalacji programu Proxy Receiver z pustymi bazami można zaimportować 
z tego pliku dane obiektów. Nie są tu przechowywane dane o raportach z obiektów. 
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3.2. Zakładka „Raporty” 
 
Zakładka ta wyświetla raporty oraz umożliwia ich filtrację, wyszukiwanie 

i drukowanie. Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
Siatka raportów 
Większą część zakładki „Raporty” zajmuje siatka wyświetlająca w formie tabeli 

odebrane lub wygenerowane przez program raporty. Każdy wiersz odpowiada 
jednemu raportowi i zawiera osiem pól zawierających: 

a) czas odebrania raportu, 
b) datę odebrania raportu, 
c) kod (dla raportów odebranych), 
d) opis raportu, 
e) nazwę obiektu, z którego raport przyszedł lub dla którego został 

wygenerowany, 
f) formę medium, którym przyszedł raport (GSM/CLIP, GSM/SMS, 

GSM/GPRS, Telefon, Sieć), 
g) nr modułu (kanału) w urządzeniu Proxy Receiver, który przyjął zdarzenie; 

brak informacji oznacza, że zdarzenie komputer odebrał z Ethernetu lub 
wygenerował sam, 

h) próbę – opcja dostępna w niektórych wersjach nadajników (np. SR-817, 
SR-202), informująca, za którym razem raport wysłany z nadajnika został 
poprawnie odebrany przez urządzenie Proxy 700, 

i) MSB – jest to nr kolejny urządzenia Proxy 700; jest to przydatne, jeśli do 
komputera jest podłączonych więcej niż jedno urządzenie. Dzięki temu 
wiadomo, na które urządzenie przyszedł raport, 

j) opóźnienie odczytu – w urządzeniu Proxy 700 znajduje się zegar czasu 
rzeczywistego, który jest ustawiany przez komputer PC. Nowe zdarzenie 
przychodzące do urządzenia jest zapisywane z tym czasem. Natomiast 
w momencie pobrania tego zdarzenia przez komputer, jest jemu nadawany 
aktualny czas z zegara komputerowego. Opóźnienie odczytu jest różnicą 
pomiędzy tymi czasami, czyli czasem przyjścia zdarzenia do urządzenia, 
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a wczytaniem go przez komputer PC. Jeśli opóźnienie to jest mniejsze od 24 
godzin, pojawia się tu różnica czasów z dokładnością do 1 s, jeśli natomiast 
różnica ta jest większa, to pojawia się tylko informacja o tym fakcie, 

k) opóźnienie obsługi – w chwili pobrania zdarzenia przez komputer PC, jest 
ono zapisywane przez serwis komunikacyjny do pomocniczej bazy danych, 
gzie oczekuje ono w kolejce do pobrania przez program interfejsu „Proxy 
Receiver”. Program interfejsu pobiera zdarzenie z pomocniczej bazy danych 
i zapisuje je do głównej bazy danych, obliczając różnicę pomiędzy czasem 
nadanym przez serwis komunikacyjny, a czasem zapisu do głównej bazy 
danych – jest to właśnie wartość „opóźnienia obsługi”. Wartość ta daje 
informację, czy np. był wyłączony program interfejsu w momencie przyjścia 
zdarzenia do komputera lub, że jest tyle zdarzeń w buforze, że program nie 
wyrabia się z ich obsługą – należy wtedy w Administracji zmniejszyć ilość dni 
przechowywania starych raportów. 

 
 Raporty uporządkowane są malejąco według czasu i kolejności, a więc u góry 

siatki znajdują się raporty najpóźniejsze (najmłodsze). 
 
Pasek poleceń raportów 
W górnej części zakładki znajduje się pasek przycisków. 
 

 
 
Zawiera on: 
� cztery przyciski nawigacji umożliwiające przejście do pierwszego, 

poprzedniego, następnego i ostatniego raportu, 
� przycisk kasowanie raportu, 
� przycisk drukowania raportów, 
� przyciski i kontrolki filtrów. 
 
Większą część paska poleceń zajmują przyciski i kontrolki filtru raportów. 

Filtracja raportów może być dokonywana niezależnie na 5 sposobów: 
a) Według kategorii raportów. Wybierana jest jedna lub więcej spośród 

następujących możliwych kategorii raportów: 
� włamania, 
� napady, 
� pożary, 
� wezwania pogotowia, 
� usterki, 
� raporty związane z uzbrojeniem, 
� raporty związane z testami, 
� różne raporty. 

Do włączenia filtracji według kategorii służy poniższy przycisk na pasku 
poleceń: 

 

Znajdujące się obok przyciski umożliwiają włączenie do filtru lub wyłączenie 
z filtru poszczególnych kategorii raportów 
 

b) Według daty. Przy pomocy kontrolek „Od” i „Do” ustawia się zakres czasowy 
filtru. Do włączenia filtracji raportów według czasu służy poniższy przycisk: 
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c) Według medium transmisyjnego. Wybiera się tu określone medium, którym 

docierają raporty. Możliwe wartości: dowolna, GSM/CLIP, GSM/SMS, 
GSM/GPRS, Telefon, Sieć (Ethernet). 

 
d) Według obiektu. Filtr ten uwzględnia tylko te rekordy, które pochodzą od 

bieżącego obiektu tablicy synoptycznej. Do włączenia filtracji raportów 
według obiektu służy poniższy przycisk: 

 
e) Filtrowanie raportów technicznych z danego urządzenia Proxy Receiver 

 
Ponadto na pasku poleceń raportów znajdują się następujące przyciski: 

 
Wyszukiwanie raportu. Uruchamia okno wyszukiwania raportu, za pomocą 
którego wyszukać można raport według wartości daty i czasu, kodu, opisu 
lub nazwy obiektu, z którego pochodzi raport. Okno to pokazane jest poniżej. 

 

 
 
Przycisk opcji „Uwzględniaj wielkość liter” umożliwia rozróżnianie wielkości liter 

przy wyszukiwaniu według kodu lub nazwy obiektu (domyślnie wielkość liter nie jest 
rozróżniana). Wybranie opcji „Początek” w przypadku wyszukiwania według kodu lub 
nazwy obiektu sprawia, że wyszukiwane będą nie tylko raporty, dla których wybrane 
pole ma wartość dokładnie taką jak określona w polu edycyjnym „Szukaj wartości”, 
ale także takie, dla których wybrane pole ma wartość zaczynającą się od podanego 
tekstu. Wyszukiwany jest raport z datą i czasem nie wcześniejszym od podanego 
w okienkach daty i czasu. 
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Drukuje raporty. Drukowane są te raporty, które są dostępne w siatce raportów 
przy bieżących ustawieniach filtracji. 

 
 

Eksport raportów 
 

 Raporty widniejące w siatce raportów można wyeksportować do pliku 
w formacie *.CSV, co umożliwia później jego obróbkę za pomocą programu np. 
Excel. Dokonuje się tego wybierając w menu „Raporty” opcję „Eksportuj raporty…”. 
Pojawi się wówczas okno zawierające „Opcje eksportu”. W oknie tym należy 
wskazać ścieżkę do pliku i nazwę pliku, do którego mają zostać wyeksportowane 
raporty oraz wskazać pola, które chcemy wyeksportować. 
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4. Okno obiektów 
  

Okno obiektów można uaktywnić tylko wtedy, gdy ma się do tego uprawnienia. 
Można tego dokonać na dwa sposoby: 

� wybierając polecenie Obiekty|Okno obiektów..., 
� klikając dwukrotnie na obiekcie w tablicy synoptycznej w części opisowej. 
W obu przypadkach okno zostanie uaktywnione dla obiektu bieżącego tablicy 

synoptycznej. 
Okno obiektów podzielone jest na 6 zakładek: 
� „Dane obiektu”, 
�  „Parametry”, 
� „Strefy i użytkownicy”, 
� „Kody”, 
� „Obraz” 
� „Odczyty”. 
Na każdej zakładce znajdują się pola edycyjne i inne kontrolki przeznaczone do 

wypełnienia przez operatora odpowiadające rozmaitym informacjom na temat 
obiektu. Użytkownik nie musi wypełniać żadnych danych.  

U dołu okna znajduje się m. in. przycisk umożliwiający wydruk wybranej 
zakładki oraz ciemny pasek z nazwą obiektu. 

 
4.1. Zakładka „Dane obiektu” 

 
Zakładka ta przedstawiona jest na poniższym rysunku. 
 

 



27 

 
W górnej części zakładki znajdują się pola edycyjne podstawowych informacji o 

obiekcie, takich jak jego nazwa, nr kolejny, telefony. Wartość w polu „Nr kolejny” 
odpowiada numerowi kolejnemu ukazywanemu w tablicy synoptycznej. Numer ten 
jest nadawany automatycznie przy dodawaniu nowego obiektu, aczkolwiek 
użytkownik może go zmienić edytując wspomniane wyżej pole. Nie jest 
dopuszczalne nadanie numeru kolejnego już przypisanego innemu obiektowi – 
w przypadku próby nadania takiej wartości program wyświetla komunikat błędu. 
Wartość w polu „Nazwa” ograniczona jest do 32 znaków i określa nazwę pojawiającą 
się w tablicy synoptycznej. Wartość w polu „Hasło odwołania” ograniczona jest do 30 
znaków. Na prawo od tego pola jest wyświetlana informacja o aktualnym stanie 
funkcji „Nie wymagaj potwierdzania raportów” – patrz punkt 3.1 „Czasowe wyłączenie 
potwierdzania raportów”. 

W polu „Nr konta” należy wpisać nr konta klienta, jeśli obiekt przy identyfikacji 
posługuje się takim numerem (np. obiekty raportujące przez moduł telefonu 
komutowanego, moduł karty Ethernet’owej lub poprzez GPRS). W polu „Nadajnik” 
należy wpisać nr telefonu komórkowego nadajnika GSM, jeśli obiekt monitorowany 
raportuje poprzez nadajnik GSM-owy. 

Dolna część zakładki podzielona jest na dwie zakładki: „Osoby do 
powiadomienia” oraz „Serwis”. Pierwsza zawiera pola edycyjne danych właściciela 
oraz dwóch dowolnych osób do powiadomienia, w tym ich adresów i telefonów. Na 
zakładce „Serwis” znajdują się pola informacji na temat instalatora i konserwatorów 
centralki alarmowej obiektu, załogi, typu centralki oraz pole informacji dla operatora, 
w które wpisać można dowolny tekst. 

 
4.2. Zakładka „Parametry” 

Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
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Ustawia się tu następujące parametry: 
� wymagalność lub brak wymagalności potwierdzenia raportów 

z poszczególnych kategorii dla tego obiektu, 
� dane dotyczące testów oraz dozwolonej ciszy, 
� czasy wymaganego uzbrojenia obiektu. 
 
W polu „Potwierdzanie” znajdują się przyciski opcji odpowiadające 

poszczególnym kategoriom raportów. Raporty, dla których odpowiedni przycisk opcji 
zostanie włączony (wstawiony „ptaszek”), będą wymagały potwierdzenia przez 
operatora, jeśli więc np. włączony zostanie przycisk „różnych raportów”, to nadejście 
raportu z tej kategorii dla wybranego obiektu będzie sygnalizowane pojawieniem się 
okna potwierdzenia. 

W polu „Testy i dozwolona cisza” określa się parametry testów oraz 
maksymalny dozwolony czas ciszy. Wartość określona w polu maksymalny czas 
ciszy (0-168 godzin 59 minut z dokładnością do 1 minuty) określa maksymalny 
odstęp czasu pomiędzy dwoma kolejnymi raportami od danego obiektu. Jeśli po 
nadejściu dowolnego raportu od danego obiektu minął wyznaczony czas i nie 
nadszedł następny raport od tego obiektu, to generowany jest raport braku sygnałów 
z obiektu. Wpisanie wartości „0” deaktywuje tę funkcję. 

Poniżej znajdują się pola określające jak powinny przychodzić testy z obiektu. 
Są one podzielone na 2 kolumny – dla obiektu rozpoznawanego po nr konta („Testy 
konta”) i dla obiektu rozpoznawanego poprzez nr telefonu komórkowego („Testy 
GSM”). Polami fiszek włącza się lub wyłącza testy dla danego identyfikatora. Poniżej 
znajdują się 3 pola pozwalające na określenie wymaganych parametrów czasowych 
testów: 

� interwał testów (w zakresie 0-99 godzin 59 minut z dokładnością do 
1 minuty), 

� maksymalne przyspieszenie (w zakresie 0-59 minut z dokładnością do 
1 minuty), 

� maksymalne opóźnienie (w zakresie 0-59 minut z dokładnością do 
1 minuty). 

Przychodzący test traktowany jest jako mieszczący się w wyznaczonym czasie, 
jeśli czas, który upłynął od poprzedniego testu mieści się w zakresie <interwał testów 
– maksymalne przyspieszenie; interwał testów + maksymalne opóźnienie>. 

W dolnej części zakładki znajduje się tabela uzbrojeń, za pomocą której określa 
się okresy wymaganego uzbrojenia. Tabela podzielona jest na 9 części 
odpowiadających poszczególnym dniom tygodnia oraz świętom. Ostatni wiersz jest 
sumą wszystkich dni tygodnia (nie włącza się w to świąt) – należy się nim posłużyć 
wtedy, gdy we wszystkie dni tygodnia czas uzbrojenia / rozbrojenia jest ten sam. Nie 
trzeba wtedy zaznaczać po kolei wszystkich dni tygodnia. 

Edycja okresów wymaganego uzbrojenia możliwa jest na dwa sposoby: 
� Przy pomocy myszy. Aby dodać okres wymaganego uzbrojenia należy 

ustawić mysz w miejscu odpowiadającym wybranemu dniu oraz czasowi 
początku okresu, nacisnąć lewy przycisk myszy, przeciągnąć wskaźnik 
myszy do miejsca odpowiadającego końcowi okresu i zwolnić przycisk. 
Kasowanie okresów uzbrojenia odbywa się identycznie, z tym że dodatkowo 
należy nacisnąć klawisz CTRL. 

� Przy pomocy okna uzbrojeń. Okno to pokazuje się po wybraniu pozycji 
„Edycja uzbrojeń...” z menu kontekstowego tabeli (aby wywołać menu 
kontekstowe należy ustawić wskaźnik myszy nad tabelą uzbrojeń i nacisnąć 
prawy przycisk myszy). Pokazane jest ono poniżej 
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Okno pokazuje bieżące okresy wymaganego uzbrojenia w liście zajmującej 
większą część jego powierzchni. Aby zmienić ustawienia okresu uzbrojenia należy 
wybrać (klikając myszą lub korzystając z przycisków strzałek umieszczonych po 
prawej stronie) go w liście i ustawić dzień, czas początkowy i końcowy w kontrolkach 
znajdujących się u góry okna. Wśród przycisków znajdujących się po prawej stronie 
znajdują się takie, które umożliwiają dodanie nowego okresu wymaganego 
uzbrojenia oraz usunięcie wybranego okresu wymaganego uzbrojenia. 

Tablica synoptyczna wyposażona jest we wspomniane już menu kontekstowe, 
z poziomu którego, oprócz uaktywnienia okna uzbrojeń można także usunąć okresy 
wymaganego uzbrojenia dla wybranego dnia oraz dla wszystkich dni. 
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4.3. Zakładka „Strefy i użytkownicy” 
 
Zakładka pokazana jest poniżej. 
 

 
 
Zakładka „Strefy i użytkownicy” umożliwia określenie użytkowników centrali 

alarmowej obiektu. Najpierw należy zdefiniować ile stref ma obiekt i nazwać te strefy 
(dodanie strefy następuje po kliknięciu klawisza „+” w sekcji „Strefy”, a usunięcie za 
pomocą klawisza „-”). Potem należy wprowadzić użytkowników (dodanie użytkownika 
następuje po kliknięciu klawisza „+” w sekcji „Użytkownicy”, a usunięcie za pomocą 
klawisza „-”). 

Przy wprowadzaniu danych użytkownika, pojawia się okno: 
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Dla każdego użytkownika określa się nr kolejny kodu (w zakresie 1-999), jego 
imię i nazwisko oraz nr stref, do których użytkownik jest przypisany (dozwolona jest 
każda kombinacja poza pustą). Dane z tej zakładki wykorzystywane są przez 
program w przypadku odebrania raportu uzbrojenia kodem lub rozbrojenia kodem. 
Analizowany jest wtedy stan obiektu, uwzględniając uzbrojenia/rozbrojenia przez 
innych użytkowników i jest wtedy odpowiednio sygnalizowany stan uzbrojenia 
obiektu na tablicy synoptycznej za pomocą ikonek uzbrojenia, rozbrojenia 
i częściowego uzbrojenia. Obiekt jest rozbrojony, jeśli wszystkie strefy są rozbrojone, 
uzbrojony, jeśli wszystkie strefy są uzbrojone. Jeśli część stref jest uzbrojona, 
a część rozbrojona, to sygnalizowane jest uzbrojenie częściowe. Dodatkowo w opisie 
raportu oprócz numeru kodu podawane jest także imię i nazwisko użytkownika, 
o ile użytkownik o danym numerze kodu został określony.  

Większą część zakładki zajmuje siatka z danymi użytkowników. U góry każdej 
sekcji znajdują się przyciski nawigacyjne oraz przyciski dodawania i usuwania 
użytkowników. 

 
 
 

4.4. Zakładka „Kody”  
 
W zakładce tej definiujemy dla każdego obiektu kody raportów, które będą 

przyjmowane od tego obiektu, aktywność i kategorie (globalne, 
uzbrojenia/rozbrojenia, zdarzenia z linii) tych kodów oraz opisy, które będą się 
wyświetlały operatorowi. Możliwe jest określenie danych dla 999 linii. 

Zakładka ta składa się z 4 podzakładek: Zdarzenia, Uzbrojenia, Linie, 
Weryfikacja. 

 
Zdarzenia 
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Są tu zgrupowane zdarzenia określane jako „globalne”, czyli takie, które 
w całym systemie monitorującym są jednoznaczne i zazwyczaj mają takie same 
kody. Każde z tych zdarzeń można aktywować/deaktywować za pomocą fiszki, 
określać kod 2-znakowy dla niego i definiować opis dla tego zdarzenia. Oczywiście 
na początku proponowane są opisy i kody standardowe. Pole kodu rozróżnia duże 
i małe litery. 

Umieszczenie tych kodów w definicji obiektu umożliwia poprawne dekodowanie 
raportów w przypadku, gdy jakiś obiekt dane zdarzenie raportuje innym kodem niż 
inne obiekty w systemie 

 
Uzbrojenia 

 
Określa się tu aktywność, kody 2-znakowe i ich opisy dla zdarzeń typu 

uzbrojenie / rozbrojenie kodem nr. Można tu zdefiniować kody zdarzeń dla max 
15 różnych kodów uzbrojenia / rozbrojenia. 

Te ograniczenia dotyczą tylko kodów 2-znakowych. Jeśli raport przyjdzie 
w formacie Contact ID, nr kodu uzbrojenia / rozbrojenia jest 3-cyfrowy i jest 
rozpoznawany automatycznie. 
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Linie 

 
 

W podzakładce „Linie” należy najpierw określić ilość linii w danym obiekcie za 
pomocą klawisza „Liczba linii”. Pojawi się wtedy odpowiednia ilość wierszy. Dla 
jednej linii można zdefiniować zdarzenia typu: naruszenie linii, powrót linii po 
naruszeniu, sabotaż linii, powrót linii po sabotażu, uszkodzenie linii, powrót linii po 
uszkodzeniu. 

W kolumnie „Akt.” można aktywować / deaktywować dane zdarzenie na linii. 
W kolumnie „Kod” należy pozostawić proponowany 2-znakowy kod lub go 
zmodyfikować (akceptowane są wszystkie litery i cyfry oraz rozróżniane są duże 
i małe litery). W kolumnie „Opis” można dokonać modyfikacji proponowanego opisu 
w zależności od potrzeb i struktury obiektu. 

Jeśli raporty będą przychodziły w formacie Contact ID i operatorowi ma 
wyświetlić się opis z danej linii (a nie standardowy opis Contact ID), to należy 
uzupełnić kolumnę XYZ odpowiednim kodem Contact ID (ważniejsze kody Contact 
ID są zamieszczone na końcu instrukcji). Należy jednak uwzględnić, że zdarzenia 
przypisane do wierszy Włamanie, Powrót, Sabotaż, Sabotaż (powrót) powodują 
odpowiednie reakcje ikonek w kolumnie Włamania na tablicy synoptycznej, natomiast 
zdarzenia przypisane do wierszy Uszkodzenie linii włamaniowej i Uszkodzenie linii 
włamaniowej (powrót) powodują reakcję w kolumnie Usterki tablicy synoptycznej. 
Powroty zdarzeń są rozpoznawane automatycznie 

Przykład 1: Jeśli w wierszu „Linia 1 – włamanie” wpiszemy kod 130, to jeśli 
centrala alarmowa zaraportuje zdarzenie „Włamanie na linii 1”, to operatorowi 
w oknie potwierdzenia raportu wyświetli się opis z tej linii i zapali się ikonka 
włamania. 
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Przykład 2: Jeśli w polu XYZ w wierszu typu „Uszkodzenie linii włamaniowej” 
wpisany zostanie kod 423 („Otwarcie pod przymusem”) to jeśli centrala alarmowa 
zaraportuje takie zdarzenie, to operatorowi wyświetli się opis z tej linii i zapali się 
ikonka usterki. 

Wszystkie raporty formatu Contact ID są zakwalifikowane do standardowych 
kategorii i jeśli przyjdą, to spowodują zapalenie się odpowiedniej ikonki na tablicy 
synoptycznej. Niektóre są zaszeregowane jako usterka lub inne i jeśli nie ma 
włączonego potwierdzania zdarzeń z tej kategorii, to kiedy przyjdzie takie zdarzenie, 
widać je tylko w siatce raportów i polu ostatnich raportów pod tablicą synoptyczną. 
Jeśli natomiast jest potrzeba potwierdzenia takiego raportu, to wpisując odpowiedni 
kod Contact ID do pola XYZ spowoduje się zakwalifikowanie tego zdarzenia do 
kategorii Włamania lub Usterki i jeśli dla tych kategorii potwierdzanie jest wymagane, 
to po przyjściu takiego zdarzenia wyświetli się okno potwierdzeń. 

Zasada dotycząca rozpoznawania zdarzeń jest następująca: W pierwszej 
kolejności szukany jest numer identyfikujący obiekt, a następnie kod definiujący 
raport. Jeśli obiekt nie zostanie rozpoznany, a raport zawiera kod 2-znakowy, to 
wyświetli się okno z informacją, że obiekt jest nieznany, a zdarzenie niezdefiniowane. 
Jeśli obiekt nie zostanie rozpoznany, a raport jest w formacie Contact ID, wyświetli 
się okno z informacją, że obiekt jest nieznany oraz zostanie podany opis zdarzenia. 
Gdy obiekt zostanie rozpoznany, a raport jest w formacie Contact ID, to 
w poszukiwaniu odebranego kodu przeszukiwana jest w pierwszej kolejności 
w podzakładce Linie kolumna XYZ. Jeśli odebrany przez urządzenie Proxy 700 kod 
jest zgodny z kodem z kolumny XYZ to wyświetlany jest opis z tej linii, jeśli nie, to 
wyświetlany jest opis standardowy dla tego raportu (z odpowiednia kwalifikacją 
rodzaju). Gdy obiekt zostanie rozpoznany, a raport jest w formacie kodu 
2-znakowego, to przeszukiwane są kody danego obiektu. Jeśli odebrany przez 
urządzenie Proxy 700 kod jest zgodny z kodami przypisanymi do obiektu, to 
wyświetlany jest opis przewidziany dla niego i zdarzenie jest odpowiednio 
kwalifikowane (kategoria zdarzenia). Natomiast, gdy kod nie zostanie rozpoznany to 
wyświetla się jedynie informacja o obiekcie i nierozpoznanym zdarzeniu. 

 
Weryfikacja 

 



35 

Po zmianie kodów i wciśnięciu klawisza OK. uruchamiana jest procedura 
sprawdzania poprawności kodów – czy się nie powtarzają. Jeśli są jakieś 
powtórzenia, są tu wyświetlone. Jeśli powtórzenia dotyczą powrotów, można 
zaakceptować tą sytuację wciskając przycisk OK. Wtedy powroty są nierozróżnialne. 
Jeśli natomiast powtórzenia wystąpią przy Włamaniach, Sabotażach, Uszkodzeniach 
linii włamaniowej, program nie pozwoli zaakceptować niejednoznacznej sytuacji – 
należy wtedy poprawić kody albo wyłączyć niepotrzebne linie i jeszcze raz 
przeprowadzić weryfikację. 

 
4.5. Zakładka „Obraz”  

 
W zakładce tej można umieścić utworzony wcześniej w innym programie 

rysunek zawierający plan obiektu lub mapę dojazdu do obiektu. Może on służyć do 
poinformowania grupy interwencyjnej przez operatora o szczegółach konstrukcyjnych 
obiektu. Akceptowalne są pliki w formacie *.JPEG oraz *.BMP. 
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4.6. Zakładka „Odczyty”  
 
Na zakładce tej znajdują się fiszki, informujące o aktualnym stanie wejść i wyjść 

danego obiektu. Fiszki sygnalizujące są aktualizowane każdorazowo po przyjściu 
z obiektu raportu zawierającego informacje o stanie wejść i wyjść. 
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5. Komunikacja z MSB, monitorowanie 
 
Z danymi konfigurującymi ASM (Autonomiczną Stację Monitorującą) związane 

jest okno uruchamiane po wybraniu Serwis|Konfiguracja MSB.... Okno to pokazane 
jest poniżej. 

 

 
 
W górnej jego części znajduje się pole „Urządzenie”, za pomocą którego 

wybiera się urządzenie, które chcemy konfigurować lub sprawdzić stan. Poniżej 
znajdują się dwie zakładki. 

 
5.1 Zakładka „Konfiguracja” 

Dzieli się ona na 2 podzakładki: 
a) Konfiguracja 

W sekcji „Sygnalizacja akustyczna” wybiera się czy urządzenie ma 
sygnalizować dźwiękiem nowo przychodzące zdarzenia. 

W sekcji „Tryb wyświetlania” wybiera się, czy urządzenia ma 
wyświetlać na wyświetlaczu przesłane opisy zdarzeń czy tylko kody tych 
zdarzeń. 

W sekcji „Tryb sygnalizacji LED” wybiera się, czy w trybie 
przeglądania zdarzeń kontrolki sygnalizujące medium, którym przyszło 
zdarzenie (umieszczone bezpośrednio nad wyświetlaczem), mają odnosić 
się do przeglądanego zdarzenia z górnej linii czy do aktualnie 
przychodzących w tle nowych zdarzeń. 

 
 

b) Moduły 
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Podzakładka ta służy do skonfigurowania wszystkich parametrów 
potrzebnych do poprawnego działania danego kanału w urządzeniu Proxy 
Receiver. Dla prawidłowej pracy danego typu kanału (GSM, GPRS, telefon, 
sieć) nie jest wymagana konfiguracja wszystkich parametrów. Należy 
skonfigurować jedynie te parametry, które są niezbędne dla danego modułu. 
Moduł do konfiguracji wybierany jest poprzez pole „Moduł”. 

 
Konfiguracja każdego modułu podzielona jest na 3 części (dla modułu 0 
dostępne są tylko 2 pierwsze): 
 

a) GSM – dane potrzebne do konfiguracji karty GSM i GPRS. 
Numer telefonu – jest to numer telefonu karty SIM znajdującej się w danym 
kanale. Numer ten nie jest wysyłany do urządzenia Proxy 700. 
PIN – jest to numer PIN przypisany do karty SIM znajdującej się w danym 
kanale. 
KOD – jest to kod zdarzenia, jaki jest przypisany do danego kanału. Kod 
zdarzenia jest to kod, jaki ASM generuje do systemu w momencie przyjścia 
na ten kanał CLIP-a. Jeśli w tym polu jest pusto, kanał ten jest przeznaczony 
do przyjmowania testów obecności. 
 

 
 

b) LAN /IP – dane wspólne dla kart LAN (wszystkie) i GPRS (od „Lokalnego 
portu TCP” w dół) 
Adres MAC – można tu zmienić fabryczny adres MAC karty LAN 
Pobierz konfigurację IP z serwera DHCP – można wybrać czy chcemy 
przypisać stałe dane konfiguracyjne LAN czy urządzenie ma je pobrać 



39 

z serwera DHCP. Jeśli się konfiguruje „ręcznie” to należy wypełnić 
poprawnie 3 wiersze poniżej (adres IP, maskę podsieci i adres bramy) 
Lokalny port TCP – dla systemu Pronal standartowo ustawia się wartość 
8083 
Lokalny port UDP – dla systemu Pronal standartowo ustawia się wartość 
8083 
Zdalny port UDP – dla systemu Pronal standartowo ustawia się wartość 
8082 
Klucz – podaje się tu 16-bajtową wartość klucza Two Fish dla poprawnego 
rozkodowywania zakodowanych pakietów (ten sam klucz musi być wpisany 
w nadajnikach) 

 

 
 

c) GPRS – dane potrzebne do prawidłowego zestawienia sesji GPRS. Pola 
niepotrzebne należy pozostawić puste. 
Nazwa APN – jest to nazwa APN, w którym moduł GPRS będzie 
zalogowany do sieci. Dla kart SIM otrzymanych od firmy Pronal jest to: 
pronal.pl. 
Użytkownik – jest to tekst określający użytkownika APN, w którym moduł 
GPRS będzie zalogowany do sieci (wymagany w zależności od APN) 
Hasło – jest to tekst określający hasło dostępu do APN, w którym moduł 
GPRS będzie zalogowany do sieci (wymagany w zależności od APN) 
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Przyciski komunikacyjne podzielone są na dwie grupy: dotyczące tylko 

bieżącego urządzenia (wybranego w polu „Urządzenie”) i dotyczące wszystkich 
urządzeń zainstalowanych w systemie. 

Przycisk „Odczytaj ustawienia” odczytuje z ASM dane konfiguracyjne, przycisk 
„Zapisz ustawienia” zapisuje je do ASM. 

Przycisk „Ustaw czas wg komputera” przesyła do ASM bieżący czas i datę. 
Przycisk „Prześlij kody raportów” rozpoczyna zapis do ASM kodów i ich opisów 

dla ustawień domyślnych systemu. Kody raportów należy przesyłać zawsze po 
zmianach w kodach domyślnych lub ich opisach. 

 
5.2 Zakładka „Stan” 

W zakładce „Stan” odczytuje się z ASM datę i czas oraz dane z poszczególnych 
kanałów: 

- rodzaj kart, 
- wersję oprogramowania, 
- poziomy sygnałów GSM w kanałach GSM/GPRS lub stan podłączenia 

linii tel. w kanałach komutowanych lub stan podłączenia kabla sieci LAN 
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5.3 Pozostałe opcje menu „Serwis” 
Program umożliwia odczyt raportów przychodzących z ASM (Autonomicznej 

Stacji Monitorującej) w trybie ciągłym poprzez cykliczne odpytywanie ASM 
i transmisję odebranych raportów. Odczyt jest w danym momencie włączony, jeśli 
pozycja Serwis|Monitorowanie jest zaznaczona. Odczyt (monitorowanie) włączany 
jest automatycznie po każdym włączeniu programu. W przypadku problemów 
z nawiązaniem transmisji lub błędów podczas transmisji wyświetlane jest okno 
z pytaniem, czy przerwać monitorowanie. 

Ustawianie danych dotyczących portu szeregowego, do którego podłączona jest 
ASM odbywa się w programie konfigurującym Proxy Receiver, opisanym w rozdziale 
dotyczącym instalacji, a uruchamianym z Menu Start / Programy / Proxy Receiver / 
Konfiguracja. 

 
Po wybraniu Serwis|Lista zadań... otwiera się okno informacyjne, gdzie można 

zobaczyć, jakie transmisje ostatnio się odbywały (oprócz zapytań o nowe zdarzenie 
i pobrania raportów), jaki jest ich stan i czy zostały zakończone poprawnie. 
Zawartość okna odświeżana jest jedynie przyciskiem „Odśwież”. 
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6. Administracja 
 
Administracja obejmuje różne operacje i ustawienia dostępne tylko dla 

operatora z najwyższym poziomem dostępu. Przeprowadzana jest w oknie 
uruchamianym po wybraniu Program|Administracja.... Okno podzielone jest na 5 
zakładek: „Operatorzy i poziomy dostępu”, „Rejestracja pracy”, „Kopie zapasowe 
bazy danych”, „Obiekty” oraz „Różne”. Poniżej opisana jest każda z nich. 
 
6.1. Zakładka „Operatorzy i poziomy dostępu” 

 
Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
Zakładka podzielona jest na dwie części: „Operatorzy” oraz „Uprawnienia”.  
W części „Operatorzy” określa się operatorów programu, przy czym dla każdego 

operatora określa się: 
� nazwę skróconą, 
� opis (np. imię i nazwisko), 
� hasło. 
Nazwa skrócona oraz hasło podawane są przez operatora przy logowaniu się. 

Hasło podawane jest także w oknie potwierdzenia przyjęcia raportu.  
Dodawanie nowego operatora, odbywa się przez wciśnięcie klawisza „+”, 

znajdującego się po lewej stronie nad listą operatorów. Pojawia się wtedy okno, 
gdzie trzeba wpisać nowe dane. 

W części „Uprawnienia” określa się, jakie uprawnienia w dostępie do 
poszczególnych funkcji programu, będzie miał dany operator (wcześniej należy 
kliknąć na liście operatorów na operatora, którego uprawnienia chcemy 
modyfikować).  
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W systemie należy koniecznie zdefiniować przynajmniej jednego 
operatora z prawami administratora. W przeciwnym przypadku nie można 
zatwierdzać zmian w części administracyjnej programu. Jeśli nie jest wymagane 
hasło dla danego operatora, nie musi być ono tworzone. 

 
6.2. Zakładka „Rejestracja pracy” 

 
Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
Zakładka związana jest z funkcją rejestracji pracy. Funkcja ta obejmuje 

rejestrowanie każdego przyjęcia raportu w tabeli rejestracji pracy oraz funkcję tzw. 
kontroli gotowości. Kontrola gotowości polega na wyświetlaniu, co określony czas 
okien z żądaniem potwierdzenia przez operatora jego gotowości do pracy. Każde 
takie wyświetlenie jest również rejestrowane w tabeli rejestracji pracy. 

W części „Potwierdzanie raportów” zakładki, określa się wymagane czasy 
przyjęcia raportu. Można tu też włączyć sygnalizację braku potwierdzania przez 
operatora przyjęć raportów. Polega ona na wysłaniu CLIP-a lub SMS-a na podany nr, 
jeśli operator nie potwierdzi raportu przez określony czas po zakończeniu interwału, 
w którym powinno to potwierdzenie nastąpić. 

W części „Kontrola gotowości” zakładki określa się potwierdzenia gotowości 
(liczone jako czas od pokazania się odpowiedniego okienka do wybrania przycisku 
zamykającego okno). Opcja „Kontrola gotowości włączona” umożliwia włączenie 
cyklicznego wyświetlania okien kontroli gotowości”. Jeśli opcja ta jest włączona, to 
w polu „Kontrola gotowości co” należy określić czas, co jaki wyświetlane będzie okno 
z żądaniem potwierdzenia gotowości. Częstotliwość kontroli gotowości może być 
różna w dwóch okresach doby (dzień/noc), określanych przez administratora. 
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Poniżej części „Kontrola gotowości” znajduje się siatka tabeli rejestracji pracy 
uzupełniona przyciskami nawigacji. Każda pozycja odpowiada żądaniu przyjęcia 
raportu lub żądaniu potwierdzenia gotowości i zawiera następujące pola: 

� data i czas wyświetlenia odpowiedniego okna, 
� nazwa operatora, 
� kategoria – określa, czy pozycja odpowiada raportowi czy kontroli gotowości, 
� reakcja o czasie – określa, czy przyjęcie nastąpiło odpowiednio szybko 

stosownie do ustawień czasów w części „Ustawienia”, 
� opóźnienie – podaje czas, jaki upłynął od końca interwału, w którym powinno 

nastąpić potwierdzenie do momentu potwierdzenia. 
 

6.3. Zakładka „Kopie zapasowe bazy danych” 
 
Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
Zakładka „Kopie zapasowe bazy danych” umożliwia zapisanie, wczytanie 

i określenie sposobu wykonywania okresowych kopii zapasowych bazy danych. 
Osobno traktowane są dane raportów oraz dane obiektów i rejestracji pracy. 

Dwa pola w górnej części zakładki podają datę i czas oraz lokalizację ostatnio 
wykonanych kopii zapasowych raportów oraz danych obiektów i rejestracji pracy. 

Przycisk „Utwórz kopię zapasową bazy...” umożliwia wykonanie kopii zapasowej 
danych. 

Wykonaną wcześniej kopię zapasową można wczytać (i zastąpić wcześniejsze 
dane) wybierając przycisk „Wczytaj bazę z kopii zapasowej”. Po wybraniu przycisku 
wyświetlane jest okno, w którym należy wybrać kopię zawierającą odpowiednie dane. 
Po wybraniu „OK” dane zostaną wczytane do programu. 
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Program posiada także funkcję okresowego wykonywania kopii zapasowych, co 
określoną liczbę dni. Odpowiedni przycisk opcji pozwalają włączyć lub wyłączyć 
funkcję okresowego tworzenia kopii zapasowych. W znajdującym się obok polu 
edycyjnych określa się, co ile dni kopia ma być tworzona. Dobrze jest włączyć 
ograniczenie liczby kopii zapasowych, aby nie zapełnić dysku. Wykonuje się to 
zaznaczając pole z lewej strony napisu „Ograniczaj liczbę okresowych kopii 
zapasowych bazy do” i wpisując odpowiednią liczbę w pole po prawej stronie tego 
napisu. 

 
6.4 Zakładka „Obiekty” 

 
Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
 
Sekcja „Ukryj ikony” 

Zaznaczenie fiszki przy danym elemencie spowoduje, że na tablicy 
synoptycznej nie będzie wyświetlana kolumna dotycząca danej kategorii. 

Jeśli ostatnia fiszka nie jest zaznaczona, to na tablicy synoptycznej 
pojawia się 14 kolumn, które sygnalizują stan poszczególnych wejść 
nadajników (obiektów). Jeśli pole danej kolumny jest całkiem puste, to 
znaczy, że nie przyszedł jeszcze żaden raport o naruszeniu tego wejścia, 
lub nie przyszedł żaden raport z tego obiektu z informacją o ilości wejść. 
Po przyjściu raportu z dodatkową informacją o stanie wejść/wyjść to 
natychmiast dla danego obiektu zgaszonymi lampkami uzupełnianych jest 
tyle pól, ile jest wejść w obiekcie. 

 
Sekcja „Blokowanie stanu wejść” 
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Wprowadzanie zmian w tej sekcji odnosi skutek, jeśli nie jest 
zaznaczona opcja „Stany wejść” w sekcji „Ukryj ikony” – wtedy na tablicy 
synoptycznej widoczne są ikonki stanu wejść. Za pomocą tych fiszek 
ustala się sposób zachowania sygnalizacji lampek dla poszczególnych 
kolumn. Po przyjściu raportu o naruszeniu linii zapala się dla tego obiektu 
lampka w odpowiedniej kolumnie. Lampkę tą może zgasić operator 
zawsze poprzez kliknięcie jej i potwierdzenie żądania zgaszenia. Jeśli 
fiszka „Wejścia gaszone ręcznie” dla danej kolumny jest zaznaczona, to po 
przyjściu raportu o powrocie linii wejściowej do stanu normalnego lampka 
pozostaje nadal zapalona – zgasić ją może tylko operator. Natomiast, jeśli 
fiszka dla tej kolumny nie jest zaznaczona, to lampka gaśnie sama po 
przyjściu raportu o powrocie linii do stanu normalnego 

 
Sekcja „Błędy uzbrojenia” 

Jeśli jest zaznaczone pole „Ignoruj błędy uzbrojenia” i nastąpi 
zdarzenie z kategorii błędów uzbrojenia, to jeśli przyjdzie raport o 
uzbrojeniu lub rozbrojeniu i jest nie skasowana ikonka błędu uzbrojenia, to 
zostaje ona zastąpiona aktualnym stanem obiektu. Jeśli natomiast pole 
„Ignoruj błędy uzbrojenia” jest puste, to ikonka błędu uzbrojenia pozostaje 
na tablicy synoptycznej do momentu skasowania jej (podwójnym 
kliknięciem) przez operatora. 

 
6.5 Zakładka „Różne” 

 
Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
W zakładce tej określa się: 
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a) czy i jak stare raporty i pozycje rejestracji pracy program ma 
automatycznie usuwać, 

b) co jaki czas powinna być wykonywana konserwacja baz danych 
(domyślnie 12 godzin), 

c) czy ma być tworzony dziennik i czy ograniczać liczbę archiwów 
dziennika i do ilu sztuk. Dziennik jest osobnym plikiem tekstowym (typu 
log), tworzonym w folderze z programem Proxy Receiver. W tym pliku 
zapisywane są wszystkie wykonywane przez program i operatora 
czynności i ich czas i data np. zamknięcie i otwarcie programu, 
przyjście zdarzenia itp. Jest to plik dodatkowo służący nadzorowaniu 
pracy operatorów., 

d) W polu „Kod aktywacyjny” widoczna jest data, do kiedy program 
posiada aktywację. Jeśli aktywacja ta nie jest jeszcze bezterminowa, to 
po otrzymaniu kolejnego kodu aktywacyjnego należy wcisnąć tu 
przycisk „Wprowadź kod aktywacyjny” i wpisać tam nowy kod. 
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7. Ustawienia 
 
Ustawienia obejmują określenie dźwięków przypisanych do raportów i kontroli 

gotowości oraz definicje dni świątecznych. Ustawień dokonuje się w oknie 
wyświetlanym po wybraniu Program|Ustawienia.... Okno to podzielone jest na dwie 
zakładki: ”Dźwięki” oraz „Święta” 

 
7.1. Zakładka „Dźwięki” 

 
Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
Zakładka ta służy do określenia dźwięków towarzyszących wystąpieniu 

raportów z poszczególnych kategorii oraz kontroli gotowości. Dla każdej z sytuacji 
określonych w kolumnie „Rodzaj zdarzenia” określa się w polu edycyjnym „Sygnał” 
lokalizację pliku dźwiękowego typu *.wav, który powinien być odtwarzany 
w momencie wystąpienia zdarzenia. Puste pole oznacza, że żaden dźwięk nie został 
przypisany do zdarzenia. Znajdujące się obok pól przyciski wyświetlają standardowe 
okno wyboru pliku, w którym można łatwo odnaleźć odpowiedni plik. Przyciski 
z kolumny odsłuch umożliwiają odsłuchanie określonych plików. 

Dźwięki określone dla raportów, dla których ustala się, czy mają być 
potwierdzane przez operatora, będą odtwarzane tylko dla raportów, dla których 
wyświetlane jest okno potwierdzenia. 

Wraz z programem dostarczanych jest kilkanaście plików dźwiękowych *.wav, 
które można wykorzystać. Są one zawarte w folderze „Wav” znajdującym się 
w folderze głównym programu. 
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7.2. Zakładka „Święta” 
 
Zakładka ta pokazana jest poniżej. 
 

 
 
Na zakładce znajduje się kalendarz, przy pomocy którego określić można dni 

świąteczne. Informacja ta wykorzystywana jest przez program w połączeniu z danymi 
tabeli uzbrojeń dla obiektów do określenia okresów wymaganego uzbrojenia dla 
danego dnia. Dni świąteczne zaznaczone są na czerwono. Przełączanie „rodzaju” 
dnia (świąteczny/nieświąteczny) dokonuje się dwukrotnie klikając lewym przyciskiem 
myszy na określonym dniu. Znajdujące się u góry kalendarza po obu stronach nazwy 
miesiąca przyciski umożliwiają zmianę wybranego miesiąca. Domyślnie określone są 
wszystkie dni świąteczne ustawowo wolne od pracy odpowiadające świętom stałym. 
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8. Kody domyślne 
 
Opcja Kodów domyślnych powstała, żeby ułatwić tworzenie nowych obiektów 

oraz określić, jaki opis dla danego kodu ma wyświetlić urządzenie ASM. 
Generalnie kody można podzielić na kody globalne i kody z linii. Przy czym z 

kodów globalnych można jeszcze wyodrębnić uzbrojenia i rozbrojenia. Są to kody 
wspólne dla całego systemu monitorowania, które określają jednoznacznie zdarzenie 
występujące na obiekcie, np. brak zasilania 230V, napad itp. Opisy dla tych kodów 
są stałe (poza wyjątkami, które mogą, ale nie muszą wystąpić). 

Kody linii alarmowych są kodami generowanymi w momencie naruszenia linii 
alarmowej w centralce na obiekcie. Na różnych obiektach te same linie mogą 
monitorować różne strefy, ale można tak konfigurować systemy, że z obiektu dany 
kod zawsze będzie oznaczał jedno zdarzenie. W takim przypadku opisy kodów dla 
tych zdarzeń są stałe. 

Żeby ułatwić proces tworzenia nowego obiektu właśnie w oknie wyświetlanym 
po wybraniu Program|Kody domyślne... administrator definiuje taki swój obiekt 
domyślny (tworzy szablon), tzn. które linie mają być aktywne, jakie kody mają być 
przyporządkowane do tych linii (z rozróżnieniem na naruszenie, powrót i sabotaż) 
i jaki opis ma się wyświetlać na komputerze i w ASM po rozpoznaniu tego kodu. 
W momencie utworzenia nowego obiektu jest on dokładnie tak skonfigurowany. 
Oczywiście po zainstalowaniu programu Proxy Receiver jest aktywna konfiguracja 
domyślna firmy PRONAL. 

 

 
 

Dla danego zdarzenia określa się osobno opis standardowy nowego obiektu 
w komputerze i osobno opis standardowy wyświetlany w urządzeniu ASM. 
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 Po edycji kodów i opisów uruchamiany jest (po wciśnięciu klawisza OK) 
proces weryfikacji poprawności kodów pod kątem powtarzania się ich. Jeśli są jakieś 
powtórzenia są wyświetlane w powyższym oknie. Tak jak przy weryfikacji przy edycji 
danych obiektu wyświetlane są wszystkie powtórzenia, ale te, które występują tylko 
przy powrotach linii mogą zostać zaakceptowane. W pozostałych przypadkach 
program nie pozwoli na akceptację takich ustawień. 
 

UWAGA! 
Każda zmiana w kodach domyślnych powinna być zakończona 

przesłaniem do ASM kodów raportów, żeby również urządzenie Proxy 700 
wyświetlało poprawnie opisy po odebraniu zdarzenia. Przesyłanie zostało 
omówione w pkt. 5. 
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DODATEK A – KODY RAPORTÓW 
 

KODY CONTACT ID (pola XYZ znajdują się po przecinku) 
 
1, 130  Włamanie na linii 
3, 130  Włamanie - powrót na linii 
1, 137  Sabotaż na linii 
3, 137  Sabotaż - powrót 
1, 120  Napad 
3, 120  Odwołanie napadu 
1, 423  Otwarcie pod przymusem 
3, 423  Otwarcie pod przymusem - powrót 
1, 110  Pożar!!! 
3, 110  Koniec pożaru 
1, 115  Wezwanie straży pożarnej 
3, 115  Wezwanie straży pożarnej - powrót 
1, 100  Wezwanie pogotowia 
3, 100  Wezwanie pogotowia - powrót 
3, 301  Odwołanie wezwań - powrót 
1, 301  Brak zasilania sieciowego 
3, 301  Przywrócenie zasilania sieciowego 
1, 302  Niskie napięcie akumulatora 
3, 302  Akumulator sprawny 
1, 370  Uszkodzony bezpiecznik 
3, 370  Bezpiecznik naprawiony 
1, 373  Uszkodzona linia pożarowa 
3, 373  Linia pożarowa sprawna 
1, 351  Uszkodzona linia telefoniczna 
3, 351  Linia telefoniczna sprawna 
3, 400  Uzbrojenie kodem 
1, 400  Rozbrojenie kodem 
3, 403  Uzbrojenie automatyczne 
1, 403  Rozbrojenie automatyczne 
1, 456  Uzbrojenie z pominięciem 
3, 456  Uzbrojenie z pominięciem - powrót 
1, 429  Początek programowania praw dostępu 
3, 429  Początek programowania praw dostępu - powrót 
1, 430  Koniec programowania praw dostępu 
3, 430  Koniec programowania praw dostępu 
1, 410  Początek DOWNLOAD 
3, 410  Początek DOWNLOAD - powrót 
1, 416  Koniec DOWNLOAD 
3, 416  Koniec DOWNLOAD - powrót 
1, 602  Test 
3, 602  Test – powrót 
 
 

KODY DLA RAPORTÓW SMS I ADEMCO SLOW (dla linii 1-23) 
 
Włamania (23): 
11-1F 
F1 
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21-27 
 
Powroty włamań (23): 
51-5F 
F5 
61-67 
 
Sabotaże (23): 
71-7F 
F7 
81-87 
 
Powroty po sabotażach (23): 
91-9F 
F9 
28-2E 
 
Awarie linii (23): 
31-3F 
F3 
41-47 
 
Powroty po awariach linii (23): 
48-4F 
F4 
68-6F 
F6 
88-8C 
 
Uzbrojenia kodem: 
B1-BF, FB 
 
Rozbrojenia kodem: 
C1-CF, FC 
 
D1  Wezwanie policji 
D2  Wezwanie straży pożarnej 
D3  Wezwanie pogotowia 
D4  Odwołanie wezwań 
D5  Koniec pożaru 
D6  Napad 
D7  Odwołanie napadu 
D8  Otwarcie pod przymusem 
D9  Otwarcie po alarmie 
DA  Uzbrojenie automatyczne 
DB  Rozbrojenie automatyczne 
DC  Uzbrojenie kodem innym niż 1-16 
DD  Rozbrojenie kodem innym niż 1-16 
DE  Uzbrojenie z pominięciem 
DF  Zablokowanie klawiatury 
E1  Programowanie 
E2  Brak zasilania sieciowego 
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E3  Niskie napięcie akumulatora 
E4  Uszkodzony bezpiecznik 
E5  Uszkodzona linia pożarowa 
E6  Uszkodzona linia telefoniczna 
E7  Przywrócenie zasilania sieciowego 
E8  Akumulator sprawny 
E9  Bezpiecznik naprawiony 
EA  Linia pożarowa sprawna 
EB  Linia telefoniczna sprawna 
FF  Test 
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DODATEK B – ZALECENIA 
 

1. Dane obiektów i raporty są przechowywane w postaci elektronicznej na 

dysku. Należy więc zadbać o ich bezpieczeństwo. 

a) Należy bezwzględnie włączyć automatyczne tworzenie kopii 

zapasowych i ograniczyć ich ilość, żeby nie zajęły całego dysku. 

Kopie te należy trzymać najlepiej na innym komputerze lub 

systematycznie kopiować je na płyty CD lub DVD. 

b) Należy bezwzględnie włączyć okresową konserwację baz danych 

i ustawić interwał na wartości pomiędzy 12 a 24 godziny 

c) Należy wyeksportować do pliku tekstowego dane obiektów za 

każdym razem, gdy wprowadza się jakieś zmiany w danych 

obiektów i utworzyć kopie tego pliku w innych miejscach. Miejsca 

te powinny być zabezpieczone przed dostępem przez osoby 

nieuprawnione. 

d) Równolegle należy tworzyć aktualną dokumentację danych 

obiektów w postaci papierowej. W przypadku awarii komputera 

uniemożliwiającej działanie programu operator może śledzić 
zdarzenia na wyświetlaczu urządzenia Proxy Receiver i w razie 

potrzeby odszukać w zeszycie adres obiektu na podstawie nr konta 

lub nr telefonu, jakie się wyświetlają. 
 

2. W celu niedopuszczenia do spowolnienia działania programu, należy 

włączyć usuwanie starych raportów z bieżącej bazy danych oraz usuwanie 

starych pozycji rejestracji pracy (menu Program / Administracja / Różne) 

 


