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HOTSEC põhioperatsioonide kirjeldus
Käesolev kasutusjuhend on mõeldud eelkõige programmi lõppkasutajale. Kasutusjuhend sisaldab
programmi põhilist kasutamist Paradox riistvara mooduliga.

Käivitamine:
Topeltklõps HotSec programmi ikoonil
Sisestage oma kasutajatunnus ja parool. Parooli
puhul tuleb jälgida suurte ja väikeste tähtede
õigsust (case sensitive)
Juhul kui soovite logida erinevatesse Hotsec
serveritesse kasutades sama kliendiprogrammi
vajutage nupule Valikud >>. Sisestage soovitud
serveri IP aadress. Juhul kui korra on teise
serverisse edukalt sisse logitud , siis salvestatakse
server süsteemi nime järgi ja järgmine kord saab
serveri valida loendist.
Juhul kui sisselogimine ebaõnnestub kontrollige arvuti võrguühendust serveriga.
Kui endiselt sisselogimine ebaõnnestub kirjutage ülesse veateade ja kontakteeruge oma süsteemi
hooldust teostava koostööpartneriga. Vihje! Veateadet saab kopeerida vajutades
klahvikombinatsiooni ctrl+c ja kleepida näiteks e-kirja.
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Programmi kasutamine
HotSec programmi edukal sisselogimisel avaneb konkreetse objekti avaleht, mis erineb käesolevas
juhendis toodud piltidest. Roheline valveala tähistab, et vastav ala on valvest maas, sinine –valves
vilkuv punane – häires ja punane, lilla vaheldumisi – viiteaja rakendumist. Juhul kui valveala on
hall, siis selle alaga puudub ühendus

Kursori liigutamisel vastava ala või objekti peale kuvatakse objekti nimetus. Juhul kui kursor
muutub objektile liikudes käeks on tegemist aktiivse objektiga ja vajutades hiire vasakule klahvile
ilmub uus joonis (juhul kui objekt on nii seatud). Liikudes hiirega valveala peale ilmub ekraanile
valveala nimetus, mille järgi on sulgudes valveala staatus (valmis, mitte valmis, lahkumise viide või
häires). Valvealade juhtimiseks (valvestamiseks/maha võtmiseks) liikuge kursoriga vastavale alale
ja vajutage hiire paremale klahvile.
Juhul kui valvestatavas alas ei ole kõik
tsoonid suletud (valveala staatus – mitte
valmis) ilmub valvestamise dialoogaken, mis
kuvab mitte avatud tsoonide nimed.
Soovitav on avatud tsoonid enne
valvestamist üle kontrollida ja sulgeda.
Juhul kui vastata „YES“ pannakse valveala
sundvalvesse st. kui avatud tsoonis tekkib
valves oleku ajal muutus, siis genereeritakse
häire.
NB! Tsoonide nimed kuvatakse juhul kui need on Hotseci sisestatud. Kui tsoonide on sisestamata,
siis on samasugune teade ilma tsooni nimedeta.
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Ukse avamiseks liikuge soovitud ukse
ikoonile ja valige hiire parema klahvile
vajutusega ”ava”
Joonise suurendamiseks/vähendamiseks
kasutage hiire rullikut.
Originaalsuuruse taastamiseks hoidke all
hiire paremat klahvi ja vajutage vasakule.
Akende vaikeseadistuste taastamiseks valige
menüüst ”abi” –> ”Taasta akende paigutuse”
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Kasutajate lisamine ja eemaldamine:
Vajutage ”Kasutajate haldus” nupule tööriistaribal.

Lisamiseks valige ”Lisa uus kasutaja”
Kustutamiseks aktiveerige soovitud kasutaja ja vajutage ”valitud kasutaja kustutamine” nupul.
NB! Kui soovite kasutaja ajutiselt deaktiveerida eemaldage linnuke kastist ”Valid”
Olemasoleva kasutaja muutmiseks tehke topeltklõps vastaval kasutajal. Vihje! Kasutaja kiireks
otsinguks valige vastav tulp ja alustage nime tippimist.
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Uue kasutaja lisamisel avanenud aknas on kohustuslik täita kasutaja ees- ja perekonnanimi. Kõik
muu info on lisainformatsioon. Kasutajanimi ja parool on vajalikud kui kasutajal on õigus logida ka
Hotsec programmi

Kasutajale õiguste andmiseks ava Paradox leht.

Muuda kasutaja staatuseks ”Kehtib”. Kui on kahtlus, et kasutaja kaart on väärkasutuses vali kas ”Ei
kehti” või ”kaart kadunud” mõlema teate puhul ilmuvad kaarti kasutamisel logisse vastavasisulised
häired. PIN-koodi kasutamine on kohustuslik, juhul kui kasutajale ei ole isiklikku soovi PIN koodi
suhtes saab kasutada koodi generaatori nuppu.
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Kui läbipääsukaartile on vaja kehtestada erinevaid piiranguid, siis kaardi
numbri tulba ääres olevale noolele vajutades avaneb täiendavate
valikute menüü.
Vajadusel saab kasutajale määrata kehtivusaja.

”tase” ja ”ajatsoon” on eelnevalt Paradox EVO paneelis defineeritud väärtused. Valik 0 tähendab
pääsu igale poole ja igal ajal.
Puldi number ja puldi muster on Paradox REM tüüpi kaugjuhtimispultide sisestamiseks.
Valikute alt saab kasutajale määrata täiendavaid valikuid.

Partitsioonid alamaknas saab määrata kasutaja ligipääsuõigused vastavate keskuste vastavatele
valvealadele ehk partitsioonidele.
Juhul kui partitsioone ja paneele on palju siis nende otsimiseks aktiveerige suvaline paneel või ala
ja hakake nime kirjutama, vasted muutuvad aktiivseks. Juhul kui otsingule on mitu vastet, siis
järgmisele eelmisele liikumiseks kasutage klahvikombinatsiooni ctrl+üles või ctrl+alla.
Ka saab sorteerimist hõlbustada vajutades paritisoonide aknas hiire
paremale klavile ja valides avanenud menüüvalikust soovitud paigutuse
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Jooksev logi:
Jooksev logi kuvab reaalajas süsteemi sündmuseid. Jooksev logi on interaktiivne. Kasutaja nimele
klikkides avaneb vastava kasutaja aken tema andmetega. Kasutades näiteks süsteemi
mittesisestatud kaarti, siis jooksvas logis vastavale sündmusele klikkides ilmub dialoog, mis
võimaldab tundmatule kaardile luua uue kasutaja.

Jooksva logi sündmuseid saab filtreerida, järjestada
valida/eemaldada tulpasi jne. Tulpade järjestust
saab muuta klikkides tulbale ja lohistades see
sobilikku kohta.
Vaikeseadistuses on tavalise prioriteediga
sündmused (sisselogimised, kasutajate liikumised jne. ) tavalises kirjas. Olulised
sündmused (seadmete rikked, häirete taastused jne.) rasvases kirjas. Häired
rasvases kirjas ja punased.

Häired:
Juhul kui plaanide automaatne vahetamine on sisse lülitatud
kuvatakse häire korral häiret
andnud objekti plaan. Jooksvasse logisse ilmub häiret andnud objekt koos täpse häire kirjeldusega
(partitsioon, tsooni nimetus jne.)
Kui häirega on seadistatud avanema kaamerapilt või instruktaaz avaneb vastav ”pop-up” aken. Kui
häirele on defineeritud helisisgnaal, siis kõlarite olemasolu korral esitatatkse vastav helisignaal.
Plaanil kuvatakse häire vastava ala vilkumisena punaselt. Samuti vilgub punaselt häires olev tsoon
(andur).
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Peale häire taastust
tähistatakse häires olnud
tsoon (andur) punase ringiga
ja anduri staatuseks on
„Häire mälus“. „Häire mälus“
taastamiseks valvestage
vastav ala ja võtke uuesti
valvest maha.
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Iga häire Hotsecis on aktiivne kuniks seda pole kinnitatud.
Häire kinnitamine toimub spetsiaalses häirete aknas, aken avaneb kas automaatselt häire korral
(kui on nii seadistatud) või klikkides tööriistaribal olevale häirete ikoonile.

Kriitiliste häirete puhul (näiteks tulekahju, paanika jms.) puhul kuvatakse häire punasel taustal.
Samuti ei vaiki kriitiline häire enne nupule
vajutamist. Nupp on aktiivne seni
kuni kõik kriitilised häired on vaigistatud. Kriitilisi häireid peavad vaigistama kõik süsteemi
sisseloginud kliendid.
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Häireid saab kinnitada kas ükshaaval või mitu korraga. Valige häired, mida soovite kinnitada ja
valige vastav tehing.
Avaneb häirete kinnitamise aken.

Siin saab valida juba eelnevalt salvestatud kinnituse ja täiendada kinnituse teksti. Samuti saab
kinnitusi salvestada või salestisi eemaldada nuppudest + või -.
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