TIDOMAT smartONE
versio 2.1

GSM-modeemin asennus
smartONE keskusyksikköön

GSM modeemin käyttöönotto
smartONE versio 2.1

GSM modeemin asetukset (kirjaudu laitteiston ylläpitäjänä)
Kytkemällä GSM-modeemin smartONE keskusyksikköön SO-3008, mahdollistaa oven
avauksen soittamalla modeemiin. Lähettämällä tekstiviesti, voidaan valittu ovi avata.
smartONE voi myös lähettää tapahtumat tekstiviesteinä matkapuhelimiin.
Lähetetyt tekstiviestit veloitetaan operaattorin voimassa olevan hinnaston mukaan.
Saat ilmoituksen automaattisesti tekstiviestillä, kun järjestelmä käynnistyy tai jos yhteys
oviyksikkiöihin ja lukijoihin katkeaa.

GSM modeemin kytkentä
Liitä GSM-modeemin tiedonsiirtokaapeli RJ12 (COM) liittimeen SO-3008
keskusyksikössä. Liitä GSM-modeemin virtakaapeli + 24 VDC käyttövirta liittimeen,
(- musta, + punainen).
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Käyttöliittymässä:

1. Kirjaudu Laitteiston ylläpitäjänä (Tiedosto valikosta) salasana: smart ja sen
jälkeen valitse järjestelmä>GSM modeemi.
2. Valitse Modeemityyppi jonka olet asentanut smartONE järjestelmään. Asennettu
modeemityyppi näytetään automaattisesti valikossa.
3. Syötä SIM-kortin PIN-koodi.
4. Syötä PUK-koodi.
5. Syötä järjestelmänvalvojan puhelinnumero.
6. Testaa modeemin asetuksia painamalla Lähetä testitekstiviesti nappulaa.
7. Valitse Oviyksiköt valikosta, se ovi jonka haluat avata soittamalla modeemiin.
8. Jos pre-paid SIM-korttia käytetään niin voit ladata kortin saldon syöttämällä
tarvittavan koodin syöttökenttään Lataa SIM-kort.
9. Tarkista SIM kortin saldo syöttämällä ”tarkista saldo koodi” esim. *120#
(Riippuuen operatoorista) syöttökenttään ja sen jälkeen paina Tarkista.
10. Käyttötiedot näyttää Operaattorin nimen, modeemin tyypin ja version sekä GSM
signaalin vahvuuden graafisesti.
11. Statistiikka sisältää lähetetyt, epäonnistuneet tai purkautuneet tekstiviestit, sekä
saapuneet soitot ja SIM kortin tila.
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Avaa ovi soittamalla smartONE järjestelmään
Tämä toiminto mahdollistaa avata ennalta määritellyn oven yksinkertaisesti soittamalla
järjestelmän GSM modeemiin.

Käyttäjän asetukset
1.
2.
3.
4.

Valitse Käyttäjät>lista.
Muokkaa
ja avaa otsikko Kulkutunnistin.
Syötä puhelinnumero josta soittamalla ovi avataan Uusi kulkutunnistin kenttään.
Tallenna.

Puhelin toimii nyt kulkutunnistimena. Kun käyttäjä soittaa modemiin hänen
puhelinnumeronsa käytetään kulkutunnisteena ja ovi aukaistaan jos käyttäjän
kulkuoikeus sen sallii. Toiminto vaatii että käyttäjän puhelinnumero on näkyvä
soitettaessa. Modeemi ei avaa puhelua siihen soitettaessa joten toiminnan käyttö
ei maksa käyttäjälle.
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Ovien avaus tekstiviestillä

Tämä toiminta mahdollistaa ovien avauksen lähettämällä tekstiviestin smartONE
keskusyksikköön.

Asetukset:
1. Valitse Käyttäjät>lista.
2. Muokkaa
ja avaa otsikko Kulkutunnistin.

3.
4.
5.
6.

Syötä Uusi kulkutunniste valikkoon kirjain B ja sen jälkeen ID-numero.
(1-39 numeroa) jonka itse valitset.
Tämä numero toimii käyttäjän ID tunnisteena tekstiviesti ohjausta käytettäessä.
Kirjan B ja ID numero tarvitaan jotta voidaan määritellä eri käyttäjille eri
kulkuoikeudet.
7. Valitse Tallenna.
Käyttäja voi avata tietyn oven lähettämällä tekstivistin seuraavan mallin mukaisesti
<ID> <TOIMINTO> <OVEN NIMI>.
Käyttäjä <ID> suorittaa toiminnon <TOIMINTO> oviyksikössä <OVEN NIMI>.
Kun käyttäjä lähettää tekstiviestin sisältäen ID numeron jota järjestelmä käyttää
kulkutunnisteena suoritetaan toiminto ovessa joka on määritelty jos käyttäjän
kulkuoikeus sen sallii. Tekstiviestit ovat maksullisia.
Huom! Ovelle voidaan määritellä nimi lyhennetyssä muodossa tekstiviesti ohjausta
varten.
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Esim
Käyttäjän ID on 1234 (ilman B kirjainta) ja oven ”varaston ovi” lyhyt nimi on varasto.
Käyttäjä lähettää tekstiviestin smartONE- GSM yksikköön:
1234 avaa varasto
smartONE on järjestelmässä jossa on mahdollista käyttää useampia kieliä
tekstiviesteissä.
Lyhyet tekstiviesti kommennot:
Suomi:
Avaa
Av

esim. 1234 Avaa varasto
esim. 1234 av varasto

English:
Open
Op

ex. 1234 open stock
ex. 1234 op stock

Tekstiviesti komennot
Avaa ovi kerta toiminto:
Avaa
Av
Öppna
Auki
Sisään
Salli
Avaa ovi pysyvästi:
Lukkoauki
Uplåst
Pidäauki
Jätäauki
Open
Op

Rikosilmoitin päälle toiminto:
Päälle
1
På
Rikosilmoitin pois päältä toiminto:
Pois
Poispäältä
0
Från
Kysy rikosilmoittimen tila:
Tila

Rikosilmoitin:
Hälytin
Larm
Alarm
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